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JULISTAKAA EVANKELIUMIA KAIKILLE
MITÄ ON EVANKELIUMI?
I LAKIA JA EVANKELIUMIA
Laajemman kaavan mukaan evankeliumin julistamiseen kuuluu myös lain julistus. Jumalan sana on
toiminnassa ”kaksiteräisenä miekkana”. Sana on silloin LAKIA JA EVANKELIUMIA.
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
aivoitusten tuomitsija” (Hepr.4:12).
Jeesus ja apostolit julistivat parannusta:
45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva
kuolleista,
47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.12:47).
19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille
edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. (Apt.3:19,20).
DAAVIDIN auttoi lankeemuksesta sanan kaksiteräinen miekka:
5. Niin Daavid vihastui kovin siihen mieheen ja sanoi Naatanille: "Niin totta kuin Herra elää: mies,
joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma.
6. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei sääliä
tuntenut."
7. Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä olen
voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä.
8. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot sinun syliisi; ja minä olen
antanut sinulle Israelin ja Juudan heimot. Ja jos tämä olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä
sekä sitä että tätä.
9. Miksi sinä olet pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään?
Heettiläisen Uurian sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja
hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi.
10. Sentähden ei miekka ole milloinkaan väistyvä sinun suvustasi, koska olet pitänyt halpana minut
ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon.
11. Näin sanoo Herra: Katso, minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi, ja
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silmiesi edessä minä otan sinun vaimosi ja annan heidät toiselle, ja hän on makaava sinun
vaimojesi kanssa tämän auringon nähden.
12. Sillä sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin ja auringon nähden.'"
13. Niin Daavid sanoi Naatanille: "Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan". Naatan sanoi
Daavidille: "Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi; sinä et kuole.
14. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika,
joka sinulle on syntynyt, on kuoleva."
Laki valmistaa tietä evankeliumille.
II VAIN EVANKELIUMIA
1. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.
2. Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.
3. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa
vähäinen.
4. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva
siitä ohitse.
5. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä
tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi".
6. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan.
7. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan".
8. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan
köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin".
9. Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on
Aabrahamin poika;
10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on". (Luuk.19:110).
10. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen,
missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
11. Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse;
mene, äläkä tästedes enää syntiä tee". (Joh.8:10,11).
44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana,
hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen
niinkuin mekin?"
48. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään
siellä muutamia päiviä. (Apt.10:44-48).
20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja
armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.
21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä
enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan'.
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22. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja
pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa;
23. ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa,
24. sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja
he rupesivat iloa pitämään. (Luuk.15:20-24).
26. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja
samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.
27. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata
itsensä, luullen vankien karanneen.
28. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki
olemme täällä".
29. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen.
30. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"
31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun
perhekuntasi". (Apt.16:26-31).
EVANKELIUMI
1. Ilosanoma
10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle:
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa”
(Luuk.2:10,11).
”On syytä varoa uskonnollista helppoheikkisyyttä. Evankeliumi on ilosanoma, muttei siirappia”
(NiiloTuomenoksa).
2. Luova sana
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle”( Room.1:16). Jumalan voima, alkukielessä
”dynamis” = dynamiitti.
”Evankeliumi tuli synnin maailmaan yhtä väkevänä kuin luomisen sana tuli ajan aamuna siihen,
missä ei mitään ollut” (Tuomenoksa).
”Evankeliumi on Jumalan voima, eikä sen ihmisen julistamanakaan ole köyhän matkamiehen
eväistä leikattu” (Tuomenoksa).
3. Toivon sanoma
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.29:11)
”Evankeliumi ei ole epätoivoinen edes helvetin porteilla” (Tuomenoksa).
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”Sinä saatat joutua alhaalle, aina helvetin partaalle saakka, valmiina syöksymään sinne. Sinä et voi
joutua syvemmälle kuin helvetin kitaan. Monet pyhät ovat olleet siellä, vieläpä syöksyneet helvetin
syvyyksiin. Sielläkin voit kuitenkin huutaa, sieltäkin voit kuitenkin katsella pyhää temppeliä, Joona
2:5” (Wilcox: Kallis hunajan pisara).
4. Evankeliumi väsyneelle
”Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka minä kannan;
niin minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan” (Jes.46:4).
29. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.
30. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat;
31. mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He
juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. (Jes.40:29-31).
”Armon evankeliumi ei jätä tuumaakaan matkasta ihmisen omin voimin kuljettavaksi”
(Tuomenoksa).
5. Täysi evankeliumi
30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31. että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra". (1.
Kor.1:30,31).
6. Pyhityksen evankeliumi
Luterilaisessa kristikunnassa on saarnattu, että pelastus tulee lahjana. Vanhurskauttamisessa
pääsemme osalliseksi ”lahjavanhurskaudesta”. Usein unohdetaan, että pyhitys on samalla tavalla
lahjaa, Jeesuksen Golgatalla hankkimaa. Pyhitys voidaan ja tulee omistaa uskolla samalla tavalla
kuin vanhurskauttaminenkin.
7. Vapautuksen teologia
Tämä teologia julistaa väärää ja epäraamatullista evankeliumia. Sen mukaan ihmisen maallinen
”huono-osaisuus”, köyhyys, sairaus jne. pelastaa hänet. Tässä syrjäytetään Jeesus ja Raamatun
pelastusilmoitus räikeästi.
8. Hullu evankeliumi
17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen
viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan voima.
19. Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä
teen mitättömäksi".
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20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole
tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21. Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin
Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22. koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
,
24. mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan
voima ja Jumalan viisaus.
25. Sillä 23. me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja
pakanoille hullutus Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi
kuin ihmiset. (1. Kor.1:17-25).
”Paavalikin sanoo evankeliumia Kristuksesta mm. ristin sanaksi ja tyhmäksi saarnaksi” (Luther:
Gal. kirj. sel. s.275).
9. Toinen evankeliumi
6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat
vääristellä Kristuksen evankeliumin.
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä,
minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. (Gal.1:6-8).
TOINEN EVANKELIUMI on aina kysymyksessä silloin, kun Jeesuksen rinnalle tuodaan jotakin: omat
teot, armolahjat, sukuperintö, Mooses, laki jne.
2. Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?
3. "Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä
poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja
minä tahrasin koko pukuni. (Jes.63:2,3).
”Jos asetat jotakin Kristuksen rinnalle, on Kristus polkeva sen maahan vihassaan ja kiivaudessaan
ja on tahraava vaatteensa sen verellä” (Kallis hunajan pisara).
Herra kiivailee kunniansa puolesta: ”Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani
toiselle enkä ylistystäni epäjumalille”(Jes.42:8).
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt.4:12).
”Jos uskot, täytyy sinun joka päivä luopua (niitä tappiona ja roskana pitäen, Fil.3:7,8)
etuoikeuksistasi, kuuliaisuudestasi, kasteestasi, pyhityksestäsi, täytetyistä velvollisuuksistasi,
armolahjoistasi, kyyneleistäsi, liikutuksistasi, nöyryydestäsi, ja sinun on korotettava vain Kristus”
(Kallis hunajan pisara).
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Myös KRISTINUSKO on luovuttamaton ja ainutlaatuinen. Kristinusko on ainut pelastava uskonto.
Muut uskonnot jättävät ihmisen pimeyteen ja perkeleen valtaan. Kristinusko kieltää kaikilta muilta
uskonnoilta olemassaolonoikeutuksen. Jeesus antoi lähetyskäskyn, jonka mukaan evankeliumia
tulee viedä kaikille ihmisille. Joka asettuu tätä käskyä vastaan, asettuu Jumalan Poikaa ja itse
Jumalaa vastaan. Lähetyskäsky suuntautuu yhtä hyvin pakanuutta kuin muita uskontoja vastaan.
Muut uskonnot ovat ”kapinauskontoja”.
DAVID PAWSON: ”Jos kehotatte ihmisiä pitämään Mooseksen lain, lähetätte heidät helvettiin.”
10. Evankeliumi kaikille kansoille
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa
ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20).
11. Evankeliumi luomakunnalle
15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliota koko
luomakunnalle (A.Saarisalo).
16. Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan kadotukseen”
(U.Saarnivaara).
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan,
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten
kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan
tähän asti;
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme
sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. (Room.8:19-23).
C. O. ROSENIUS:
”Apostoli tahtoo sanoa, että luomakunta, jonka Jumalan tuomio synnin tähden alisti
katoavaisuuden alle, asetetaan ennalleen nykyisestä alennuksestaan, jonka alla se huokaa.
Jumalan uudistamisesta antaman lupauksen mukaan se odottaa yhdessä Jumalan lasten kanssa
pääsevänsä vapaaksi katoavaisuudesta ja turmeluksesta. Se odottaa saavansa pukeutua siihen
kirkkauteen ja kauneuteen, joka sillä oli Luojan kädestä lähtiessään. Kun rikkaan talon tyttären on
oltava morsiamena, niin koko talo puhdistetaan, kaunistetaan ja koristetaan juhlaa varten;
kaikki vieraat, vieläpä palvelusväkikin, ovat silloin juhlavaatteissa (vrt. Victorian häät!).
Luomakunta on se rikas talo, johon Jumala asetti ihmisen lapseksi ja perilliseksi. Kun Kristuksen
morsian on menevä ylkänsä kirkkauteen, kun Jumalan lapset panevat pois sen vähäpätöisen ja
halvan muodon, johon he ajassa olivat kätketyt, ja ilmestyvät todellisessa suuruudessaan ja
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kirkkaudessaan , silloin myös kaikki, mikä kuuluu heidän asuntoonsa, uudistetaan, puhdistetaan ja
koristetaan. Tästä Pietari sanoo, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki,mitä
siihen on tehty, palavat; mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta
maata, jossa vanhurskaus asuu. Kaikki, mikä kuuluu uuteen taivaaseen ja uuteen, Jumalan lapsille
valmistettuun maahan, vapautetaan kirouksesta ja asetetaan jälleen täydellisyyden tilaan, siihen
tilaan, missä ne olivat, kun Jumala alussa katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, näki, että ”se oli
sangen hyvää”, ” (Rosenius, Elämän leipää, 4.9.).

