Esipuhe
Kristinusko on juurtunut maahamme Raamatun kään
tämisen, virsien laulamisen ja hartauskirjallisuuden välityksellä. Vuosisatojen ajan on julkaistu uusia raama
tunkäännöksiä, virsikirjoja, saarnakokoelmia ja hartauskirjoja – ja yhä vielä julkaistaan.
On mielenkiintoista, miten hartauskirjallisuus kirjallisuudenlajina on ollut niin kestävä. Selitys löytyy
luonnollisesti kysynnästä, sillä mikään kirjallisuudenlaji ei säily, ellei ole niitä, jotka kirjaa ostavat ja saavat
siitä sisältöä elämäänsä.
Kirja palvelee parhaiten silloin, kun se luo samastumiskohteen lukijan omaan kokemusmaailmaan. Teksti
herää silloin henkiin, se muuttuu lukijaa koskettavaksi ja puhuttelevaksi.
Nöyränä ja syvästi kiitollisena kirjoitan tätä 6. painoksen esipuhetta. Niitä, jotka ovat tämän hartauskirjan viiden vuoden aikana ottaneet omakseen, on ollut
paljon. Lukijan rakkautta ei voi ostaa, sitä ei voi tilata
etukäteen eikä sitä voi edes aavistaa. Kun sen saa joskus kokea, se tekee sydämestä hiljaisen. Tajuaa: kaikki
hyvä elämässä on Jumalan suurta lahjaa.
Siunatkoon tämä kirja lukijoitaan ja välittäköön armon evankeliumin sydämen syvyyteen saakka. Muu ei
sen rinnalla sitten olekaan enää niin kovin merkittävää.
Espoon Pihlajarinteessä 3.1.2010
Juha Vähäsarja

1.

TAMMIKUUTA

Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.
Hepr. 13:8

Jeesus ei muutu. Yhä vieläkin hän viihtyy syntisen
seurassa. Yhä vielä hän ymmärtää langenneen ihmisen hädän ja rakastaa ehdoitta jokaista meistä. Yhä
vieläkin hän kulkee ihmisten keskellä ja kutsuu valtakuntansa kansalaiseksi. Yhä vieläkin hän on ylpeitä vastaan, mutta niille, joille armo kelpaa, hän antaa
taivaan.
Syntien sovitusta on käsketty saarnaamaan kaikille luoduille, alkaen omasta sydämestä. Anteeksianto koskee myös minua, olkoon syntini tai syyllisyyteni nimi mikä tahansa. Koskaan rikokseni ei voi
olla suurempi kuin Jumalan Pojan veri, joka on vuotanut koko maailman kaikkien aikojen kaikkien syntien puolesta.
Jeesuksen luota löytyy omalletunnolle syyttämätön
ja selittämätön rauha. Sillä Jeesus ei muutu.

2.

TAMMIKUUTA

Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi
veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui
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heidätkin. He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät
seuraamaan Jeesusta. Matt. 4:21–22

Raamatun minimalistinen kuvaus jättää kertomatta,
mitä näiden miesten ja heidän lähipiirinsä elämässä
oikein nyt tapahtuikaan. Kerrotaan, että Jeesus tuli
verkkoja selvittelemässä olleiden miesten luokse ja
kutsui heidät seuraamaan itseään. Ja miehet jättivät
verkkonsa ja seurasivat Jeesusta.
Olisi mielenkiintoista nähdä noiden tapahtumien
kulku. Miten Jeesus vaikutti miehiin? Mitä hän sanoi? Miten Jeesus vakuutti heidät? Raavaat kalastajat
eivät jätä noin vain verkkojaan ja kenties monen sukupolven aikaista ammattiaan. On pakko ajatella, että
Jeesuksen todellisen ihmisyyden lisäksi hänestä heijastui jotakin sellaista jumalallista, joka vetosi näihin
miehiin ja muihinkin häntä kuunnelleisiin ja seuranneisiin ihmisiin. Jeesus oli täynnä armoa, joka rakasti omaksi ja totuutta, joka paljasti hylkäämättä ja turvallisesti, mitä ihmisessä on.

3.

TAMMIKUUTA

Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja,
älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’ Joos. 1:9

Jumalamme on erikoistunut antamaan meille ylivoimaisia tehtäviä. Ja hän on erikoistunut ihmeisiin, si8

ten että me niistä tehtävistä selviämme.
Jälleen on edessä uusien mahdottomuuksien vuori. Ne vaativat minulta aivan liian suuria ponnistuksia. Inhimillisesti katsoen hankkeeni eivät voi onnistua.
Mutta sinä, Jumala, kehotat minua olemaan rohkea, luja ja lannistumaton. Minun tulee siis olla peloton, enkä saa lannistua. Juuri minä, jos kuka, kuitenkin pelkään ja lannistun helposti. Tule, Herra Jeesus, ja ota pelkoni pois ja nosta katseeni maasta. Tahdon kulkea tietäsi, ole siis lupauksesi mukaan kanssani. Olethan sinä Isäni.

4.

TAMMIKUUTA

Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen
johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä
päivää, ja paholainen kiusasi häntä. Luuk. 4:1-2

Kiusaus on lähtöisin joko perkeleestä, muista ihmisistä tai meidän turmeltuneesta luonnostamme. Sen
perimmäinen tarkoitus on saada ihminen lankeamaan
syntiin ja epäuskoon. Suurimmat kiusaukset tulevat
kuitenkin aivan toisessa muodossa kuin selkeinä kutsuina selkeiden syntien tekemiseen. Pahimmat kiusaukset tulevat vastaamme ”hyvinä asioina”. Ne ovat
pieniä periksi antoja Jumalan sanasta tai pieniä poikkeamia sanan ilmoittamasta uskosta. Kiusaus voi tulla
vastaamme monella tavalla: suurena onnistumisena
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tai tappiona, rahan tai menestyksen muodossa, kipeinä kokemuksina tai maailman pilkkana. Raamattu
kertoo, että Jumala on voimallinen auttamaan meitä
perkeleen ansoista evankeliumin vapauteen ja rauhaan. Että taistelujen keskellä voitto on jo saatu ja
vihollinen on kukistettu vaikka taistelu vielä jatkuukin. Onhan Jeesus jo kuollut Golgatalla ja noussut
kuolleista ja hän elää.

5.

TAMMIKUUTA

Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle,
hänen häväistystään kantaen. Hepr. 13:13

Kristittyinä joudumme monissa asioissa ”leirin ulkopuolelle”. Jeesuksen luokse vedetyt ihmiset ovat maailmassa, mutta eivät tästä maailmasta. Uusi sydän katselee elämää uudesta näkökulmasta. Synti kiinnostaa
edelleen, mutta sitä kavahdetaan Kristuksen tähden.
Maailma vetää puoleensa vieläkin monin houkutuksin, mutta kristitty tahtoo pysyä maailman epäjumalanpalveluksesta erossa.
Kristuksen häväistystä kantava on maailmalle piikkinä lihassa, siksi kristittyjä ei voida sietää. Omatunto kyllä kuiskaa jokaiselle, että oikea leiri löytyy Jeesuksen luota, mutta omantunnon puhe tukahdutetaan
nopeasti ja matkaa jatketaan massana virtaavan joukon mukana kohti ikuista kadotusta.
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Kantakaamme hänen nimensä tuomaa häväistystä
rohkeasti, koska niin on Kristuksen tahto, sillä tämän
maailman aika on pian ohi ja Jeesuksen omat saavat
periä valtakunnan.

6.

TAMMIKUUTA

Minun ääneni vinkuu kuin tervapääskyn ääni, kyyhkysen tavoin minä valitan ja vaikerran. Minun silmäni
väsyivät tähytessään korkeuteen. Herra, minä olen ahdingossa, auta minut siitä. Jes. 38:14

Raamattuko ei tuntisi ihmisen elämään liittyvää kipua ja hätää? Jumalalleko olisi vierasta ihmisen itku
ja vaikerrus, hätä ja epätoivo, niin ettei kestäisi niitä
katsella? Vasta ehjänäkö olisimme oikeutettuja kutsumaan itseämme Jumalan lapsiksi?
Kuinka kaukana tämä onkaan Jumalan lasten kokemuksista ja Jumalan sanan opetuksista.
Jumalan oman tie kulkee haavoitettujen, sairaiden
ja heikkojen joukossa. Jumalan seurakunta on parantumattomasti sairaiden parantola. Täynnä vaikerrusta ja hätää. Ja silti kukaan ei halua vaihtaa osaansa.
Parempi heikkojen kulkueessa taivaaseen lupausten
kantamana, kuin terveiden voittosaatossa kadotukseen omaan voimaan luottaen.
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7.

TAMMIKUUTA

Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin
tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä
meistä itsestämme. 2 Kor. 4:7

Saviastioita me olemme, vaikka hetkittäin jotain
muuta saattaisimmekin luulotella. Armon kerjäläisiä, joiden oma vahvuus on kokonaan Jumalassa.
Yksi sopiva isku hajottaa meidät. Yksi suuri siunaus ylpistyttää meidät ikihyviksi. Yksi menestys saa
meidät omistamaan maailman. Yksi houkutus langettaa meidät kaulaamme myöten syntiin.
Kaikki hyvä, mitä meillä on, on Jumalalta saatua. Jos olemme saavuttaneet jotain elämässä tai Jumalan valtakunnan työssä, on se Jumalan antamaa.
Jos olemme saaneet olla jollekin siunaukseksi, on
se armoa, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Mitä enemmän me näemme omien tekojemme siunauksellisuuden, sitä vähemmän ne oikeasti sitä ovat olleet. Parhaimmat työmme me
teemme niin, että emme itse näe niitä. Aarre on todellakin saviastioissa ja voima, jos sitä on, tulee
Jumalalta.
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8.

TAMMIKUUTA

Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1 Tess. 5:24

Jumalan loppumaton uskollisuus on kristityn suurimpia ihmettelynaiheita. Kun tietää, mikä on ihminen ja millainen on hänen sydämensä, niin kuinka
Jumala vieläkin rakastaa? Kun Jumalan pyhyyttä peilaa meidän pienten ihmisten suuriin synteihin, niin
miksi hän ei heitä meitä jo pois luotaan?
Jumala ei kuitenkaan lakkaa vakuuttamasta koko
ajan rakkauttaan ja uskollisuuttaan meitä luomiaan
ja lunastamiaan kohtaan. Loppumattomalla rakkaudella hän vetää meitä puoleensa. Vaikka me olisimme kuinka uskottomat, on hän uskollinen, eikä kiellä armoaan sitä tarvitsevalta. Jumala antaa synnit anteeksi kaikille, joille se vain kelpaa ja pitää aina sen,
minkä on luvannut.
Me tulemme, Jeesus, nyt uskalluksella armon istuimesi eteen, sillä sinä olet ensin rakastanut meitä.
Armahda meitä syntisiä ja kiitos, että niin teet, sillä
sinä pidät aina lupauksesi.
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9.

TAMMIKUUTA

Minä kuulun sinulle. Pelasta minut! Ps. 119:94

Jumalan sanaan voi vedota – jopa Jumalaa vastaan,
sanoi Luther aikoinaan. Emme tietysti pyydä mitään
ohi Jumalan tahdon, sillä se olisi meille tuhoisaa.
Lauseella tahdottiin vain sanoa, että Jumala on sitoutunut viimeiseen saakka sanaansa. Hän ei koskaan toimi sitä vastaan. Jos meille on tapahtumassa
jotain, joka näyttää olevan Jumalan lupauksia vastaan, voimme vedota hänen omiin sanoihinsa ja pyytää hänen apuaan. Ja apu tulee varmasti oikeaan
aikaan.
Kun olemme hädässä sen suhteen, olemmeko Jumalan lapsia vai emme tai sen suhteen, auttaako hän
meitä vai ei, saamme hänen sanaansa vedoten pyytää
Jumalaa pelastamaan meidät, sillä me olemme hänen
omiaan, ja antamaan sydämiimme uskon levon. Ja
Jeesus ei tee mitään niin mielellään, kuin juuri auta
meitä ja pelasta meidät. Sehän on kaiken Jumalan työn
perimmäinen tarkoitus. Siksi meidät on luotu ja lunastettu, siksi meidät on kastettu ja meille on lahjoitettu usko. Taivaaseen tarkoitetut tahdotaan todella
taivaaseen.
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10.

TAMMIKUUTA

Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee. Sef. 3:17
(vanha käännös)

On vaikea suostua Jumalan rakkauteen, joka sanoo: ”Ei.”
Silloin on nimittäin uskottava näkemättä ja luotettava
tuntematta. Silloin liikutaan uskon valtakunnassa, uskon maailmassa, johon Jumala näyttää vievän omansa,
jokaisen ajallaan. Siinä uskon maailmassa sulatetaan pois
epäoleellista ja turhaa. Siinä uskon maailmassa opetellaan luottamaan Jumalaan, joka rakastaa silloinkin, ja
ehkä erityisesti silloin, kun hän on hiljaa. Miksi Jumala
toimii kristittyjen elämässä näin? Ehkä siksi, että Jumalan perspektiivi tarkastella asioita ei ole viikko eikä kaksi,
vaan aika ja ikuisuus. Enempää emme uskalla kärsimystä
tai Jumalan hiljaisuutta selitellä. Joskus käy niinkin, että
Jumalan vaikenemisella on jokin tarkoitus, jonka myöhemmin voi ainakin osittain oivaltaa.

11.

TAMMIKUUTA

Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen Mispan ja Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser, Avunkivi,
sanoen: ”Tähän asti Herra on auttanut meitä.” 1 Sam. 7:12

Jumalan huolenpito merkitsee aina tätä: Hän tarjoaa
käytettäväksemme äärettömät rikkautensa, koko tai15

vaan valtakunnan aarteet, mutta ei koskaan niin, että
meillä olisi enemmän kuin tarvitsemme. Jumalan apu
on aina apua ”tähän asti”, huomista varten ei varastoida mitään. Jumalan apu on aina läsnä, koskaan se
ei lopu kesken, eikä siitä yleensä jää mitään yli. Jos
saamme enemmän, se on tarkoitettu annettavaksi
eteenpäin tarvitsevalle.
Ja joka päivä, kun Jumala kysyy, puuttuiko meiltä jotain, täytyy meidän todeta Samuelin tavoin, että
mitään ei ole puuttunut. Tähän asti Jumala on auttanut.

12.

TAMMIKUUTA

Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 1 Joh. 4:8

Vaikka meillä ei ole rakkautta, Jumala käskee meitä
rakastamaan. Kun Jumala käskee meitä rakastamaan,
hän käskee meitä sitoutumaan rakastavaan tahtoonsa lähimmäisiämme kohtaan. Hän ei käske meitä kaivamaan sydämestämme rakkauden tunnelmaa tai
odottamaan rakkauden täyttävän meidät niin, että sitten voisimme rakastaa. Jumala herättäköön meidät
sellaista odottamasta. Rakkaus on sanan alle asettumista, kun se käskee meitä antamaan itsemme eläviksi
uhreiksi Jumalalle ja asettamaan oma, kapinoiva ja
rakkaudeton tahtomme Jumalan tahdon alle vaikka
ei huvittaisikaan, vaikka kokisimmekin kykenemät16

tömyyttä rakastaa. Jumala ei kysy rakkautta, vaan
käskee rakastaa. Ja rakastaessamme hän itse rakastaa meissä lähimmäisiämme.

13.

TAMMIKUUTA

Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi
oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.
Jes. 43:25

Meille annetun armon ja pelastuksen salaisuus piilee siinä, että pelastus perustuu Jumalan omaan päätökseen pyyhkiä pois ihmiskunnan rikkomukset. Jos
pelastus perustuisi omiin tekoihimme, olisimme hukassa. Jos se perustuisi omaan uskoomme tai uskonnolliseen harrastuneisuuteemme tai hengellisen
elämän saavutuksiimme, ei toivoa olisi. Mutta Jumala
sanookin nyt kirkkaasti ja ihanasti, että hän pyyhkii
minun rikkomukseni oman itsensä tähden. Eikä
hän muistele nykyisiä, menneitä tai tulevia syntejäni, vaan on heittänyt ne selkänsä taakse jo
silloin, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä kaikkien
puolesta.
Armosta meidät on todellakin pelastettu, ei
meidän tekojemme tähden, ettei kukaan meistä
kerskuisi.
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14.

TAMMIKUUTA

Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
Joh. 6:37

Mikä evankeliumi, mikä ilo! – Jos olet tullut Jeesuksen luokse apua hakemaan, et ole sinne itse löytänyt
tietäsi, vaan olet saapunut siksi, että Isä on sinut valinnut valtakuntansa kansalaiseksi. Olkoot mutkat
matkallasi olleet millaisia tahansa, olet saanut lopulta tulla Isän löytämäksi. Suurempaa armoa ei ihminen voi osakseen saada.
Se, joka on tullut vedetyksi Jeesuksen luokse, voi
myös olla varma, ettei tule koskaan heitetyksi pois.
Olet millainen tahansa, on takanasi mitä tahansa, luulet esteiksi mitä vain, et joudu Jeesuksen luota lähtemään pois. Ainoa tapa eksyä on lähteä itse tietoisesti
hänen luotaan maailman teille.
Kiitos, Jeesus, että saan olla turvallisesti sinun
omasi. Edes minua et heitä luotasi pois!

15.

TAMMIKUUTA

Mutta sokeat minä kuljetan tietä, jota he eivät ole kulkeneet, annan heidän astella polkuja, joita he eivät tunne. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi,
louhikkopolut sileäksi tieksi. Nämä ovat minun tekoni, näin olen tehnyt ja näin teen yhä. Jes. 42:16
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Olen ennenkin ollut kuin sokea pimeydessä tulevaisuuteni suhteen. Vanha tie on auttamatta kuljettu loppuun, uusi ei ole vielä näkyvissä. Mitä tehdä? Masennukseen olisi sata syytä, toivoon ei muuta kuin Jumalan sanan ikuiset lupaukset. Kumpaa uskoa? Voisiko sittenkin toivoa elämältä vielä jotakin hyvää?
Jeesus avaa uuden polun, jota en ole ennen kulkenut. Hän avaa reitin, jota en osannut itse edes ajatella. Hän muuttaa pimeyteni näkemisen valoksi. Hän
tasoittaa terävän louhikkopolun tasaiseksi tieksi. Vain
Jumala, minun Jumalani voi luvata näin paljon. Vain
hän on tehnyt ennenkin näin ja voi vieläkin tehdä.
Siis uskon ja luotan, että Jeesus aukaisee oikean ja
juuri minulle sopivan tien kulkea.

16.

TAMMIKUUTA

Herra lähetti heille kärsimyksiä ja lannisti heidän uhmansa. He murtuivat, eikä kukaan auttanut heitä. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Ps. 107:12–13

Jumala joutuu lannistamaan meidän uhmaamme aika
ajoin. Hyvä, että hän armossaan niin tekee. Sillä niin
nopeasti ihminen luulee olevansa jotakin ja kerää
kunniaa teoistaan ja toimistaan itselleen. Mitä suurempia lahjoja Jumala antaa, sitä suurempi on siksi
myös ristin varjon oltava. Niitä, joita hän tahtoo käyttää työssään, on lannistettava omasta voimastaan ja
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