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Kaks Ruusua – ravintolassa 

Varkaudessa 
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Raamattutunti: Väinö Hotti 

 

SUURI PELASTUS 

 

I  Raamattu – suuri kirja 

 

Mitähän asiasta SUURI KIRJA  sanoo? Raamattu on tosiaan suuri kirja. Vanhassa testamentissa on 

39 kirjaa ja Uudessa 27. Yhteensä 66 kirjaa, siis pieni kirjasto samoissa kansissa. Koko Raamattu 

kertoo suuresta pelastuksesta.  

 

1. Uskovat kirjan ihmisiä 

 

Ruotsissa vaikutti 1800-luvulla ”lukijaliike”, jossa paneuduttiin hengelliseen kirjallisuuteen. 

Suomessakin olisi aika siirtyä tunnelmoivasta kristillisyydestä siihen ”mitä on kirjoitettu”.  

 

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room.10:17). 

 

”Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet 

sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he 

ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin” 

(Apt.17:10-11). 

 

”Usko on aina kasvanut ja edelleen kasvaa siitä, mitä on kirjoitettu. Uskonnolliset tunteet lähtevät 

leijailemaan vähemmästä, mutta kestävät myös vähemmän” (Niilo Tuomenoksa). 

 

2. Jeesuksen ohje 

 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 

minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 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). 

 

Jeesus ei sanonut: kastakaa ja pitäkää hartauksia, vaan: kastakaa ja opettakaa. Missio Savossa 

tahdomme tässäkin kulkea vastavirtaan: kun muut hehkuttava tunnepuolta, me opetamme! 

 

3. Kirjanoppineita? 

 

Eikö tiedollista puolta painottamalla tehdä kirjanoppineita, jotka olivat Jeesuksen kiivaimpia 

vastustajia ja jotka Jeesus myös jyrkästi tuomitsi? 

 

”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa” (1. Kor.8:1). 

 

”kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi” (2. Kor.3:6). 
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Kirjanoppineiden ongelmana oli, että tieto jäi päähän, se ei lävistänyt sydäntä. Tällainen tieto 

paisuttaa (päätä). Sanan miekan tulee käydä meidän sydämemme läpi. Silloin Sana ei paisuta eikä 

kuoleta. 

 

”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; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja 

paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12-13). 

 

Tällöin me myös elämme itse siitä sanasta, jota muille julistamme: 

 

”Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista 

elatuksensa” (1. Kor.9:14). 

 

II  Jeesus on (ei ole) suuri  

 

”Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta 

saaliistaan” (Hebr.7:4). 

 

Koko Raamattu alusta loppuun kertoo Jeesuksesta; jokaisesta Raamatun jakeesta kulkee polku 

Golgatalle. 

 

”Me emme luokittele häntä (Jeesusta) muiden ihmisten joukkoon. Jos hänen nimensä esiintyy 

luettelossa, joka alkaa Konfutsesta ja päättyy Goetheen, on tämä loukkkaus; ei  niinkään paljon 

oikeaoppisuutta kuin soveliaisuutta vastaan. Jeesus ei kuulu maailman suurimpien ihmisten 

ryhmään. Voitte puhua Aleksanteri Suuresta tai Napoleonista, jos tahdotte…Jeesus on erilainen. 

Hän ei ole lisänimeltä Suuri. Hän on ainoa. Hän on yksinkertaisesti Jeesus. Tähän ei ole mitään 

lisättävää…Hän on erittelyjemme yläpuolella” (Carnegie Simpson). 

 

Tämän maailman ”suuret” ovat usein päässeet valtaan kukistettuaan sitä ennen verisesti 

vastustajansa. Jeesuksen tie on toinen - vaikka sekin on VEREN TIE! 

 

”Ei saavu mahtavasti Hän joukoin korskehin, Vaan vastustajat kaikki Hän kaataa kuitenkin. Hän 

voittaa kärsimällä, On Hengen miekka hällä. Siunattu olkohon, Ken taivaasta tullut on” (Vvk.3:4). 

 

III. Suuri nimi 

 

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, 

jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt.4:12). 

 

”hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden 

onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen 

pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra” (Fil.2:8-11). 

 

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen 

nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas” 

(Jes.9:5). 
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IV  Suuri rakkaus 

 

”Suuri rakkauden meri syntisille aukeni…” 

 

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä” 

(Joh.15:13). 

 

”Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti 

Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh.4:10). 

 

”niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä 

leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea 

tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä” (Ef.3:18-19). 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16). 

 

V  Läsnä joka paikassa 

 

Pelastus on läsnä ja käden ulottuvilla kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina. Pelastuksen 

läsnäolo konkretisoituu rukouksessa:  

 

”Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä, kuin Herra, meidän 

Jumalamme, on lähellä meitä, niin usein kuin me häntä rukoilemme?” (5. Moos.4:7). 

 

”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä” (Luuk.18:1). 

 

”Rukoilkaa lakkaamatta” (1. Tess.5:17). 

 

VI  Suuri aarre 

 

Pelastus on taivaallinen suuri aarre, jonka vertaista ei maan päältä löydy.  

 

”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta 

maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:5-6). 

 

”Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä 

huoli” (Ps.73:25). 

 

”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä 

iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon” (Matt.13:44). 

 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, 

uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme 

vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13-14). 

 

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa 

mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen 

kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on 

säilytettynä teitä varten” (1. Piet.1:3-4). 
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VII Suuri väliseinien purku 

 

Jeesuksen kuollessa purettiin muureja ja väliseiniä. Suurin muurin purkaminen tapahtui syntisen ja 

Jumalan väliltä. Syntiinlankeemuksessa Jumalan ja ihmisen välille tuli muuri ja kuilu. Jeesuksen 

ristinkuolema muutti tilanteen: syntisestä tuli Jumalan lapsi ja JEESUKSEN VELI. 

 

16. Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se 

on: opettaja.  

17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta 

mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne 

tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö" (Joh.20:16-17). 

 

Väiseinä purettiin myös Israelin ja pakanoiden väliltä, eri rotujen väliltä, miesten ja naisten väliltä 

jne. 

 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 

nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 

 

”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä 

kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:28). 

 

Kaikki uskovat ovat yhtä Jeesuksen yhdistäminä. Jeesus yhdistää uskovat viinipuun runkona 

(Joh.15:5) ja Kristus-ruumiina (1. Kor.12:27). 

 

VIII  Suuri risti 

 

Pelastus keskittyy Jeesuksen ristiin. Ristissä on ”kolme ulottuvuutta”: 1. Vanhurskauttaminen. 2. 

Pyhitys. 3. Voitto henkivalloista. Ristin ulottuvuuksien tutkiminen vie meidät ristin salaisuuden 

tuntemiseen. 

 

Katse ristiin pelastaa: 

 

”Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen 

purtu, joka siihen katsoo, jää eloon". Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; 

jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon” (4. Moos.21:8-

9). 

 

”Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että 

jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:14-15). 

 

IX  Suuri uhri 

 

Vanhan Testamentin uhrit ovat esikuvina Kristuksesta. Jeesus oli samanaikaisesti sekä uhrilammas 

että pappi: 

 

”Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita 

korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata 

omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä” 

(Hebr.7:26-27). 
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”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! (Joh.1:29). 

 

Jeesus suoritti uhrin meidän tähtemme ja yksin meitä ajatellen:  

 

”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli 

teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte” (2. Kor.8:9). 

 

X  Suuri sanoma 

 

Meille on uskottu suuri sanoma vietäväksi eteenpäin.  

 

”Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta” (2. Kor.4:5). 

 

”Evankeliumi on Jumalan voima, eikä se ihmisen julistamanakaan ole köyhän matkamiehen eväistä 

leikattu” (Niilo Tuomenoksa). 

 

Me olemme Jumalan ja Kristuksen ”suurlähettiläitä”: 

 

”Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me 

pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa” (2. Kor.5:20). 

 

Me olemme myös Jumalan ”työtovereita”: 

 

”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää 

turhaksi” (2. Kor.6:1). 

 

XI Suuri vastuu 

 

Jumala on tehnyt kaiken mahdollisen ihmisen pelastuksen hyväksi, siksi tämän pelastuksen 

torjuminen on kohtalokasta: 

 

1. Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain 

kulkeutuisi sen ohitse.  

2. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai 

oikeudenmukaisen palkkansa,  

3. kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin SUURESTA PELASTUKSESTA, 

jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille,  

4. kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä 

teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? (Hebr.2:1-4). 

 

XII Suuri vastustus 

 

Perkele joukkoinensa on vastustamassa suurta sanomaa. Tässä se käyttää sekä voimaa että 

viekkautta.  

 

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä 

ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä 

hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” 

(Ef.6:11-12). 
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”minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon” (1. Kor.16:9). 

 

Meidän on kuitenkin syytä muistaa, että olemme voittajan puolella. 

 

”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän 

kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” (2. Kor.2:14). 

 

----------------------- 

 

 

SUURI PELASTUS  - Tapio Nousiainen 

 

 

Luin tänä aamuna Raamattuani, pysähdyin ajattelemaan sanoja Hebrealaiskirjeessä: ”Kuinka me 

voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta.” 

Ja Pyhä Henki avarsi yhtäkkiä ymmärrystäni. Minä tajusin, että tämä pelastus on todella suuri. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti minut itsestäni, syyttävästä omastatunnosta, pahasta 

maailmanajasta ja istumasta siellä, missä pilkkaajat istuvat, niin että se pelasti minut: 

protestiin menneistä vekseleistä, maksamattomista ravintolalaskuista, karhukirjeistä ja kiukkuisesta 

puhelinsoitosta, vuokraveloista, nalkuttavalta eukolta ja alituiselta pelolta, että pomo tuntee 

maanantaiaamuna viinan hajun ja polttaa minut työmaajuopottelusta. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti:  

yöuneni, omakotitaloni, ajokorttini ja vaimoni pesukoneen panttilaitokselta, asianajajan laskuilta ja 

elatusmaksuilta avioerossa. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti minut sokeilta uskomuksilta: 

että jotkut hyvät työt, kuten kymppi pakanalähetykselle ja toinen Pipliaseuralle, istuminen kirkon 

penkissä eläkkeellä olevan rovasti Saarnasen vieressä, käyminen kirkossa jouluna ja pääsiäisenä, 

sunnuntaiaamun radiojumalanpalveluksen kuuleminen ja kirkkovaltuuston jäsenyys pelastaisivat ja 

veisivät minut taivaaseen. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti minut: 

ylpeydeltä, kunniankipeydeltä ja vallanhimolta, ja paransi mahahaavani, jonka olin saanut kun en  

päässyt kunnan valtuustoon, en saanut osastopäällikön paikkaa, enkä kunniamerkkiä 

itsenäisyyspäivänä ja kun minua ei pyydetty rotaryklubin jäseneksi. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti minut: 

jumaliselta tärkeilyltä ja armottomalta tuomiohengeltä ja luulolta, että kuulumalla johonkin 

kristilliseen suuntaan tai kuppikuntaan, omaksumalla tietyt rituaalit, opinkappaleet, vaateparren, 

tukkamuodin ja sanankäänteet ja tuomitsemalla toiset kristityt helvettiin valmistaisin itselleni 

autuuden. 

 

Se on suuri pelastus siksi, että se pelasti minut: 

ihmispelolta, ihmisten sanomisilta ja ihmisten pilkalta niin, että joutuessani tekemään elämäni 

ratkaisua, kuuluako Jeesukselle vai ei, en välittänyt siitä, mitä johtaja Rahakas tai konsuli Mahakas  

tai pankinjohtaja tai vaimoni hienot sukulaiset Helsingissä ajattelivat, vaan kadotin elämäni ja sain 

sen takaisin Kristukselta. 
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Se on suuri pelastus siksi, että: 

katsellessani tulevaisuuteen, se pelastaa minut tulevasta vihasta, joka maan päälle antikristuksen 

aikana lankeaa, pelastaa minut toisesta eli iankaikkisesta kuolemasta ja pelastaa minut 

iankaikkisesta kadotuksesta. 

 

Minä tunsin hengessäni vielä monia asioita, jotka tekivät Jeesuksen Golgatalla minulle valmistaman 

pelastuksen suureksi. 

 

Ja minä lankesin polvilleni Hänen jalkojensa juureen. Minä tunsin olevani kuin mies, joka on saanut 

kymmenentuhatta leiviskää anteeksi, kuin mies, joka on löytänyt kallisarvoisen helmen. 

Ja minä olin yhtä onnellinen kuin se tarun valtakunnan onnellisin mies, jolla ei ollut paitaa. 

 

 


