
”KIRKASTETTU KRISTUS”

Hyvät ystävät! Tervetuloa tähän sunnuntai-iltaan. Ilta on omistettu meidän 
Herrallemme Jeesukselle Kristukselle ja luonnollisesti myös meille, jotka saamme 
olla Herramme ja Vapahtajamme sekä Hänen Armonsa Sanan hoidossa. 

Tänään opetuksemme liittyy sellaiseen aiheeseen kuin ”Kirkastettu Kristus.”
Aihe on tämän sunnuntai kirkollinen aihe. Ennen kuin käymme käsittelemään tätä 
aihetta, hiljennymme rukoukseen.  Kiitos...

Jaan iltamme aiheen kolmeen osaan.
Ensiksi. Siihen osaan, jolloin Jumala loi taivaan ja maan sekä siihen, jolloin Jeesus 
ilmestyi ja puhui ihmisille Vanhan liiton aikaan.
Toiseksi. Jeesuksen alennustilan aikaan ja 
Kolmanneksi. Mitä kirkastettu Kristus on tänään ja tulevaisuudessa...

Ensiksi tarkastelemme kirkastetun Kristuksen toimintaa Vanhan liiton aikaan.
Joh-evankeliumista näemme, että Jeesus oli kirkastettuna jo ennen lihaksi tuloa tänne 
maan päälle.

Hän rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa (Jon.17:5): ”Ja nyt, Isä, kirkasta sinä 
minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma 
olikaan.”

Ajatella. Jeesus oli kirkstetussa muodossa jo ennen maailman syntyä Isän Jumalan 
luona. Kirkastetun Jumalan Pojan kautta on kaikki tämä näkyvä ja näkymätön 
maailma luotu. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa (Joh. 1:3): ”Kaikki on 
saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt  
on.” 

Huomaamme, että Jeesus oli maailman luomisessa mukana. Hänen kauttaan ja 
Häneen luotiin kaikki näkyvä ja näkymätön maailma. 
Tämä on järjelle mahdoton asia, mutta usko sen voi ymmärtää ja omistaa, koska 
Raamattu niin sanoo.

Kun Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus, niin valkeus tuli.” Tässä valkeuden sanassa oli 
kirkastettu Herramme läsnä. Sanottiinhan, että ”kaikki on saanut syntynsä hänen 
kauttansa, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.”

Mitä tahansa Jumala sanoi, käski tai teki, niin siinä sanassa oli Jeesus Kristus läsnä. 
Ihmeellinen oli ja on  tuo Jumalan suunnitelma ja voima.

Kun Jumala sanoi Nooalle ennen vedenpaisumusta, että ”tee itsellesi arkki  
honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa”, niin 
tässä käskysanassa oli läsnä jälleen kirkastettu Kristus. 



Ja vaikka ihmiset pilkkasivat Nooaa, kun hän kuivalle maalle rakensi arkkia, niin hän 
ei siitä välittänyt, sillä hän totteli kirkastetun Herran käskyä enemmän. Hän uskoi, 
että vedenpaisumus tulee, niin kuin Herra oli hänelle ilmoittanut.

Tai, kun Jumala sanoi Abramille (1Moos.12:1-3): "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."

Myös tässä Abramin lähetyskäskyssä oli kirkastettu Herramme läsnä. Abramilla oli 
myös usko Herran sanan voimaan. Hän ei jäänyt märehtimään, pitäisikö lähteä, vai ei. 
Kun kerran Herra oli hänelle sanonut, että lähde, niin hän lähti.

Tällaista kuuliaisuutta tänäkin päivänä tarvittaisiin Jumalan sanaa kohtaan.
Raamattu on täynnä tilanteita joissa Herramme oli läsnä. Oikeastaan kaikessa 
Raamatun ihmeissä ja synnyssä Jeesus on ollut läsnä. Koko Raamattuhan on Jumalan 
Hengen inspiroima. 

Kun Jumala antoi kymmenen käskyä, niin siinä oli jälleen Herramme läsnä. 

Kun lapseton Hanna vuodatti sydämensä Herran eteen Herran temppelissä, niin 
pappi Eeliä kirkastettu Herramme käytti välittämään Hannalle sanat: ”Mene rauhaan,  
Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt." (1Sam.1:17) 

Hannan hedelmättömyyden aika päättyi ja hän sai pojan, josta kasvoi pappi Eelin ja 
Herran ohjauksessa suuri Isaelin profeetta ja tuomari, Samuel.

(1Sam1:19-20) sanotaan: ”Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä 
antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. 20. Ja koko Israel Daanista  
Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä.” 

Kirkastettu Kristus kasvatti Samuel-poikasta tehtäväänsä ja valvoi sanan 
toteutumisen hänen kauttaan.

Kun psalmista sanoo (Ps.119:105): ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja  
valkeus minun tielläni.” 
Niin mieleemme nousee kysymys, miksi se on lamppuna ja valkeutena tiellämme? 

Vastauksen saamme kirkastetusta Herrastamme. Koska Hän itse on siinä läsnä, 
niin siksi Sana valaisi mieltä jo Vanhan liiton aikaan. Samaa se tekee myös Uuden 
liiton aikaan. 

Ja kun psalmista rukoilee (Ps.119:135): ”Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta 
minulle käskysi.” 



Herra opetti käskyjä jo Vanhan liiton aikaan, mutta kun Kolmiyhteinen Jumala näki, 
etteivät ihmiset pysty täyttämään juuri yhtäkään käskyä, niin Isä Jumala lähetti 
suunnitelmansa mukaan kirkastetun Poikansa tänne maailmaan täyttämään nämä 
käskyt.
Gal. (4:4-5) sanotaan: ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa,  
vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 5. lunastamaan lain alaiset, että me 
pääsisimme lapsen asemaan.”

Jeesuksen tullessa maan päälle, alkoi morsiusseurakunnan kokoaminen, alkoi 
Jeesuksen alennustilan aika.

Myös kasvonsa Isä Jumala kirkasti Poikansa kautta vasta  Jeesuksen 
alennustilan aikana.  Jeesuksessa oli ja on mahdollista nähdä Isän kasvot, jotka vain 
haluavat ne nähdä. 

Sanoihan Jeesus (Joh.14:9). ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne,  
etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä 
sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?”

Pienoisevankeliumissa sanotaan (joh.3:16): 
”16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,  
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

17.Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,  
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 

18.Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska 
hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Tämä oli Jumalan vastaus ihmiskunnan alennustilaan. Kirkastettu Jumalan Poika 
oli ainut vastaus ihmiskunnan hätään.

Olen muuten sitä mieltä, että Hän olisi vastaus myöskin tämän ajan alennustilaan. 
Jospa ihmiset voisivat, jos mahdollista, kaikki tämän uskoa.

Uskon niin, että tällaisia kriisejä ei olisi, niin kuin nyt on koko Euroopassa ja 
oikeastaan koko maailmassa. Jos me kansakuntana ja maailman laajuisesti 
uskoisimme Jumalan Poikaan Herrana, Vapahtajana ja Kuninkaana, niin Hän antaisi 
mielellään Pyhän Henkensä kautta taivaallisen viisauden ajallisiinkin kysymyksiin. 

Kirjoittaahan apostoli Paavalikin (1Kor.1:30): ”Mutta hänestä on teidän olemisenne 
Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja  
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi”,

Maailmassa on tietotaitoa niin paljon, että kaikki ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan, 
jos vai tahtoa ja rakkautta olisi. 
Myös leipää saataisiin kavamaan kaikkialla maailmassa. Ja siellä, missä, kasvuolot 



olisivat huonot tai mahdottomat, niin viljavilla alueilla kasvatettua viljaa ja ruokaa 
riittäisi kaikkeen maailmaan vietäväksi, kuten Egyptissä aikoinaan...

Itsekkyys ja oman edun ja rikkauden tavoittelu pilaa kaiken. Tässä ahneudessa se 
meidän ihmisten syntiinlankeemus tulee erityisen räikeästi esille. 

Siksi Jeesus lähetettiin, että ihmiset voisivat  edes hapuilemalla Hänet löytää.
Ensiksi pelastukseksi ja sitten viisaudeksi arjen keskelle.

NÄIN TULINKIN KUIN VARKAIN TOISEEN OSIOON eli siihen, mitä 
kirkastettu Kristus merkitsee Jeesuksen alennustilan aikana.

Jatkan tämän puolen käsittelyä nyt apostoli Paavalista, joka oli kirkastetun Kristuksen 
kiinniottama. Muistamme (Ap.t.9.luvun.) Siellä kirjoitetaan: 

” 1. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni  
ylimmäisen papin luo 

2. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi  
sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina 
Jerusalemiin.

3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että  
yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 

4. ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi  
vainoat minua?" 

5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä 
vainoat.”

Kirkastettu Kristus otti seurakuntaa vainoavan Saulus tarsolaisen kiinni, voisiko 
sanoa rajusti. 

Kristuksen kirkkaus oli niin valtava, että Saulus sokeutui siihen saakka, kunnes 
Herran lähettämä opetuslapsi, Ananias, tuli hänet vapauttamaan ajallisesta, mutta 
myös hengellisestä sokeudesta.

Hengellisen ja ajallisen näkökyvyn saatuaan, hän vahvistui opetuslasten seurassa 
jonkin aikaa ja kohta hän julisti, että Jeesus on Kristus.

Hän on todellakin kirkastettu Herra ja Kuningas.
(Ap.t.9:22): ”Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat  
juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.”

Paavalin ei tarvinnut enää epäillä Jeesusta, sillä hän sai henkilökohtaisesti kohdata 
sen Herran, jota hän vainosi. Tietämättään hänen vainonsa kohdistui Jeesukseen, kun 
hän vainosi Jeesukseen uskovia.  Asuihan Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta 
uskovissa.



Usein on niin, että mitä kielteisemmin ihminen suhtautuu uskoviin ja samalla 
Jeesukseen, niin sitä kovemman kolauksen hän tarvitsee, jotta hänestä voisi tulla 
uskova. Pieni silottelu ei auta. Saulus tarvitsi sokeutumisen, jotta hän alkoi rukoilla ja 
etsiä armollista Herraa.

Tänäkin päivänä moni tulee herätykseen ja uskoon suurten vaikeuksien kautta. Silloin 
kun menee hyvin, niin ihminen luulee itse porskuttelevansa elämää omassa 
viisaudessaan ja ohjauksessaan. Hän ei tarvitse Jeesusta. Herääminen voi tapahtua 
vasta sitten, kun elämä potkii vastatuulta.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Autuaanpaa olisi, jos ihminen jo lapsena tai nuorena 
löytäisi elämän tielle. 

Valitettavasti tänä päivänä on niin paljon sellaista opetusta ja ohjelmia, jotka jo pienet 
lapset johtavat epäuskon tielle ja kielteisesti suhtautumaan uskon asioihin. Samalla 
lapsemme joutuu tuuliajolle ja kauas todellisesta elämän antajasta.

Tästä kirkastetun Herran voittamasta Saulus tarsolaisesta tuli Jeesuksen valitsema 
apostoli, Paavali, joka joutui myös paljon kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Näin 
Jeesus oli sanonut opetuslapsi Ananiaalle, joka arkaili mennä Saulus tarsolaisen luo. 

Herra rohkaisi Ananiasta sanomalla: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase,  
kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. 16. Sillä  
minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni  
tähden."  

Johtuiko tämä kärsimys kenties siitä, että hän itse oli aiheuttanut paljon kärsimystä 
Jumalan lapsille. Sanotaanhan sanassa niinkin: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös 
niittää.”

Ehkä me joudumme keräilemään niitä kiviä uskovina, mitä olemme epäuskossa 
ollessamme heitelleet. Vaikka toisaalta Raamattu sanoo niinkin, että isien pahat teot 
katkeavat Herramme armossa.

Apostoli Paavalilta kirkastettu Herramme ei ottanut kaikkia vaikeuksia pois. Hän jätti 
hänelle jonkun vaikean asian, joka piti hänet pienellä paikalla. 

Hän itse kirjoittaa (2Kor.12:7-10): 
”7. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani  
pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. 8. Tämän tähden olen 
kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. 9. Ja hän sanoi minulle: "Minun 
armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa."  
Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi  
minuun asumaan. 10. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin,  
hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä 



olen väkevä.” Hän tarvitsi pistimen, joka piti hänet nöyränä ja Jumalan armossa 
kiinni.

Hyvä ystävä. Kirkastettu Herramme on jättänyt sinullekin jonkin vaikean asian, joka 
pitää sinut pienellä paikalla. Siksi älä masennu siitä, ettei Herramme ota sitä sinulta 
pois. Hän on rakastanut sinua ristille asti ja edelleen rakastaa sinua pistimesi kanssa. 

Saat sanoa kuten apostoli Paavali: ”sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.”
Vaikka itsessäsi olet heikko ja syntinen, niin kirkastetussa Herrassa sinä olet väkevä.
Jeesus sanoo sinullekin: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani  
tulee täydelliseksi heikkoudessa.”

Kirkastettu Kristus antaa omilleen sitä sitkeyttä ja sisäistä kirkkautta, mistä Paavali 
puhuu (2Kor.4:16-18): ”16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen 
ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 

17.Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen  
ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,

18.meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat  
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.”

Vaikka ulkoinen ihminen kokee vaikeuksia ja myös rapistumista, niin kirkastetun 
Herramme hoidossa sisäinen ihminen lujittuu ja vahvistuu uskossa. Vuodet sen 
kertovat. 
Jos kerran Herran armo on minulle riittänyt nämä monet vuodet ja vuosikymmenet, 
niin ei hän työtänsä kesken heitä. Hän vie sen päätökseen heikkouksitani, pistimestäni 
ja muusta ahdistuksestani huolimatta. 

Hän ei heitä pois sitä, jonka puolesta hän on verensä vuodattanut ja joka Hänen 
luokseen uudelleen ja uudelleen pyrkii ja tulee. Niinhän sana myös vakuuttaa 
(Joh.6:37): ”sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.”

Ja (Fil.1:6) sanoo: ” varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän  
työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.”

Herra vie aloittamansa työn päätökseen meidän heikkouksistamme ja synneistämme 
huolimatta. Näin minä uskon Sanan lupauksien perusteella.

Kun Jeesus oli aikansa opettanut opetuslapsiaan, joutui Hän ristiinnaulittavaksi. Hän 
huusi vielä koko maailman kuullen ristiltä: ”Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi  
henkensä.”
Jokainen lain piirto täytettiin Jeesuksessa ja myös syntimme sovitettiin. Tähän me 
saamme uskoa tänäänkin ja olla vapaat Hänen uhrikuolemansa tähden.

Kiitos Jumalalle siitä, ettei Hän jäänyt hautaan, vaan nousi Sanan mukaan 
kolmantena päivänä kuoilleista.



Vielä ylösnoussut antoi omilleen käskyn viedä tätä ihanaa evankeliumin sanaa 
kaikkeen maailmaan. Lupasipa Hän olla omiensa kanssa aina maailman loppuun 
asti...

Nyt Hänen oli aika siirtyä ajasta taivaaseen. Sinne, mistä Hän oli tänne 
tullutkin.

Sitä ennen Hän vielä ohjasi sen voitelun pariin, joka tekee opetuslapsista 
todellisia lähetysihmisiä.

Hän sanoi (Ap.t.1:4-11): ”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä 
ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen 
täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. 

5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei  
kauan näitten päivien jälkeen."

6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä  
jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 

7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä  
oman valtansa voimalla on asettanut,

8. 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." 

9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei  
hänet pois heidän näkyvistään. 

10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä 
seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 

11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle?  
Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla,  
kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." 

TÄSTÄ ON HYVÄ SIIRTYÄ VIIMEISEEN OSIOON eli kirkasetun Herramme 
tuloon tänne maan päälle toisen kerran.

(Matt.24:29-31): ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee,  
eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.  
30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan 
sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä  
suurella voimalla ja kirkkaudella. 

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen 
valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Ja vielä (Matt.25:31-40): ”31. Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja  
kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 

32.Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin  
paimen erottaa lampaat vuohista.



33. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. 

34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni  
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna 
maailman perustamisesta asti. 

35.Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te  
annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; 

36.minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua 
katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' 

37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme 
sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? 

38.Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai  
alastonna ja vaatetimme sinut? 

39.Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme 
sinun tykösi?' 

40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä  
olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet  
minulle.'”

Kirkastettuun Kristukseen uskovilla on parhaat päivät edessäpäin. Kaikki murheet ja 
itkun aiheet jäävät tänne alennustilan aikaan. Siellä ei enää itketä eikä murehdita 
niistä kovista koettelemuksista, jotka täällä alhaalla aiheuttivat meidän sielussamme 
murhetta, kipua ja tuskaa. ”Kaikki entinen on mennyt”, sanotaan sanassa. 

Vaikka tuossa katkelmassa puhuttiin hyvistä teoista, niin loppujen lopuksi kaikki se 
hyvä, mitä olemme täällä saaneet aikaan on kirkastetun Kristuksen vaikuttamaa ja 
siksi ihminen ei ota siitä itselleen kunniaa, vaan hän antaa kaiken kunnian Hänelle, 
jolle kiitos ja kunnia kuuluu.

Hyvät teot kuitenkin loppupelissä rakastava Herramme lukee meidän ansioksi, kuten 
kuulimme tuosta katkelmasta. 
Hän sanoo (Matt.25:35-36): ”Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä;  
minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut  
huoneeseenne; 36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te  
kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'

Kun me annamme kaikista hyvistä teoista kunnian Hänelle, jolle kunnia ja kiitos 
kuuluu, niin yllätys yllätys. Herramme kääntää ne lopulta meidän teoiksi. Näin 
suuresti myös Herramme kunnioittaa meitä, kun me Häntä seuraamme kaikessa 
hyvässä.

Vaikka vanhurskaat eivät tiedä palvelleensa kirkastettua Kristusta, niin silti he ovat 
palvelleet Häntä vähäisissä veljissä ja sisarissa. Siksi he saavat siitä palkan. 



Jeesushan sanoi (Matt.25:40): ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet  
yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” 

Vähimmissä veljissä ja sisarissa me todella palvelemme Herraamme Jeesusta 
Kristusta. Ovathan hekin Jumalan luomia ja lunastamia, kuten me kaikki muutkin 
ihmiset. Kristuksen rakkaus tulee esille juuri käytännön valinnoissa...

Epäuskoisille kirkastettu Herramme puolestaan sanoo (Matt.25:41-42):
 ” 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on 
valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42.Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te  
ette antaneet minulle juoda; 43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua 
huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja  
vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

Ethän sinä ystävä halua jäädä tähän epäuskoisten ihmisten joukkoon ja kuulla tuota 
kovaa sanaa ja tuomiota. Eikö olekin parempi liittyä ja kuulua siihen joukkoon, josta 
kirkastetulla Herralla oli hyvää sanottavaa. Tässä lampaiden joukossa minä halusisin 
olla, etkö sinäkin?
Ihan lopuksi sana Ilmestyskirjasta. (Ilm.7:9-17) lue katkelmia ja selitä lyhyesti. 

(Tämä raamattuopetus  on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 22.07.2012)


