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ONKO NIITÄ VÄHÄN, JOTKA PELASTUVAT? 
 
TAIVAAN VALTAKUNNAN RAJAT 
 
Profeetat, Jeesus ja apostolit puhuivat selkeästi maailmasta Jumalan kansan vastakohtana. 
Suomessakin on ollut julistajia, jotka ovat tahtoneet pitää ”rajat auki”. Tällaisia ovat olleet Urho 
Muroma, Osmo Tiililä, Uuras Saarnivaara ym.  Tänään tuo raja on pahoin ”metsittynyt”, jopa siinä 
määrin, että julistetaan: kaikki pääsevät taivaaseen. 
 
”Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja 
valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!” (Jes.5:20). 
 
RAAMATUN TIE PELASTUKSEEN 
 
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja 
monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja 
harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14). 
 
Raamatulliseen pelastustiehen kuuluu ”ahdas portti” ja ”kaita tie”. Ihmiset tosin pyrkivät 
muuttamaan näitä Raamatun perustotuuksia omaan korvasyyhyynsä:  
 
”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten, 
samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa). 
 
MIKÄ TEKEE PORTIN AHTAAKSI? 
 
1. Syntirakkaus  
 
”Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän 
sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa” (Hoos.5:4). 
 
2. Maallinen mammona 
 
”Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna 
köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen kuuli 
tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.  Silloin Jeesus sanoi 
opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.  Ja 
vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä 
Jumalan valtakuntaan." (Matt.19:21-24). 
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Rikas nuorukainen oli ahtaan portin edessä – mutta ei mennyt siitä sisälle. Hän oli ”lähellä Jumalan 
valtakuntaa”. Joku on sanonut, että maa ahtaan portin edessä on ”tiukkaan tallattua”, koska moni 
on ollut siinä halaten päästä taivasten valtakuntaan, mutta synnin rakkaus on voittanut. 
 
”Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana 
Jumalan valtakunnasta" (Mark.12:34). 
 
Lähellä oleminen ei pelasta. Ei auta paljo hengellinen tieto, ei hyvät harrastukset, ei osallistuminen 
seurakunnan tilaisuuksiin. Johannes Kastajan kuulijoissa oli niitä, jotka tykkäsivät Johanneksen 
julistuksesta – se oli heille ”hengellistä viihdettä”. 
 
”Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen 
valossansa” (Joh.5:35). 
 
3. Hengellinen rikkaus 
 
Jeesuksen aikana fariseukset ja kirjanoppineet edustivat tätä luokkaa. He olivat Jeesuksen 
kiivaimpia vastustajia. 
 
”Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois” (Luuk.1:53). 
 
”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri 
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 
 
4. Omavanhurskaus 
 
”Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja 
ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:  "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen 
fariseus ja toinen publikaani” (Luuk.18:9,10). 
”Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta 
Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä 
kauhistus” (Luuk.16:15). 
 
5. Kunnian menetys 
 
Syntinen ihminen pelkää, että menee ihmiskunnia, jos tulee uskoon. Jossakin määrinhän tämä 
toteutuu. Mutta itse asiassa häpeällistä on eläminen synnissä. 
 
6. Ihmispelko 
 
Pelko siitä, mitä omaiset, tuttavat ja seurapiiri sanovat, jos tulet uskovaiseksi. 
 
”Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka 
rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias” 
(Matt.10:37). 
 
7. Tuonnemmaksi lykkääminen 
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Sielunvihollinen kuiskaa: ”Nyt ei ole sopiva aika tulla uskovaksi. Joskus myöhemmin, kun olet 
vanhempi, kun olet käynyt koulusi, kun olet työelämässä – kun olet vanha” jne. Sananparsi sanoo: 
”Joka parannuksensa lykkää, se huoneensa helvettiin rakentaa.” 
 
”Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti 
Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui 
vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene 
tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas" (Apt.24:24,25). 
 
”Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää 
paaduttako sydämiänne” (Hepr.3:7,8). 
 
Nämä ihmiset lyövät laimin etsikkoaikansa. 
 
”Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille:  
"Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä 
sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te 
rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja 
sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette'. (Luuk.13:23-25). 
 
Yksi syy ulkopuolelle jäämiseen: kolkutetaan liian myöhään: 
 
”ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi 
salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät 
sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, 
jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi 
tuntenut” (Luuk.19:42-44). 
 
Kun Nooa oli perheineen mennyt arkkiin, ja alkoi sataa rankasti, ihmiset ehkä tulivat vielä 
kolkuttamaan arkin ovelle: ”Nooa, Nooa, avaa meille.” Mutta he tulivat liian myöhään. Jumala itse 
oli sulkenut arkin oven: ”Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä” (1. Moos.7:16). 
 
KAITA TIE 
 
Kaidalta tieltä putoaminen 
 
1. LUISUA TAKAISIN LAKIIN. Se on häkki, jossa olemme jumissa. Yritämme kömpiä sieltä pois, 
mutta emme kykene siihen. Jos palaat lain alle, olet kahleissa ja orjuudessa. Olet jälleen Jumalan 
vihan alla, koska et kykene pitämään lakia. Tällä puolella joudut sidoksiin toisiin ihmisiin heidän 
sääntöjensä vuoksi. 
 
2. PUDOTA LIHAN SUOHON. Lihan suohon luisuminen tuo myös kahleen, mutta se on KAHLE 
ITSEESI. Tällä puolella jäät omien halujesi vangiksi. Olet jälleen Jumalan vihan alla – ja olet 
menettänyt vapautesi. 
Uskova vaeltaessaan Hengen vapaudessa kulkee ikään kuin vuorijonon harjanteella. Se on hyvin 
tarkkaa ja hienovaraista kulkemista. On kovin helppo luiskahtaa jommallekummalle puolelle.  
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Kristittyjen suurin vaara heidän vapaudessaan on lakihenkisyys. Yllättääkö tämä? Kurittomuus on 
aika selviö, mutta kun seurakunnat alkavat laatia omia sääntöjään, on hyvin helppo luiskahtaa 
lainalaisuuteen. Lakihenkisyys tappaa Hengen. Lakihenkisen yhteisön tunnistaa saman tien. Kaikilla 
on suu mutrussa. Kasvoilla on kova ilme. Ihmiset ovat joutuneet takaisin lain alle. 
He pitävät lain, mutta voi miten kovaksi se tekee ihmisen! Se ei ole Hengen vapautta. 
Lakihenkisyys tekee koko asiasta sääntökokoelman ihmissuhteiden sijaan. Ihmiset luulevat 
olevansa kristittyjä, koska he noudattavat sääntöjä. ”Älä juo, älä polta, älä pelaa uhkapeliä, älä tee  
sitä tai tätä.” Mutta suhde on mennyttä” (UT avautuu, V. Hotti / David Pawson /TV7). 
 
AHDAS PORTTI – PYHITYSELÄMÄN ALKU 
 
Ahtaan portin läpikäyminen saa aikaan suuren muutoksen. Se tietää murrosta, jota ei voida 
verrata mihinkään muuhun ihmiselämässä. Siinä syntitaakka otetaan pois ja ihminen syntyy 
uudesti ylhäältä. Sitä on syytä juhlia – taivaassakin juhlitaan: 
 
”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee 
parannuksen” (Luuk.15:10). 
 
Ihminen on tällöin lähtenyt ”synnin Egyptistä” kohti Kaanaan maata. Alkuaika on iloista 
”kihlajaisaikaa”, jolloin jalat eivät tahdo pysyä maassa. Myöhemmin tulee eteen korpitaival, jossa 
kuljetaan kuivissa erämaissa – usein vähin tuntein. Ahdas portti on välttämätön taivastielle 
pääsyyn. Jotka yrittävät tuolle tielle muualta, tulevat pettymään.  
 
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne 
muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 
 
On tärkeää muistaa, että on suuri vaara jäädä erämaataipaleelle; päämäärä jää saavuttamatta. 
Israelilaisia, jotka lähtivät riemuiten Egyptistä, oli yli 2 miljoonaa. Heistä kuitenkin vain Joosua ja 
Kaaleb pääsivät perille Luvattuun maahan. Tämä on vakava varoitus kaikille uskoville, että he 
ottaisivat pyhityksen ja kilvoituksen vakavasti. Matkalle lähtö ei vielä takaa mitään! ”Kerran 
pelastettu, aina pelastettu” on suuri valhe. 
 
”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille 
maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1. Kor.10:11). 
 
AHDAS PORTTI – JEESUS 
 
Minkään kirkkokunnan (katolinen, luterilainen, helluntai-, vapaakirkko, kansanlähetys, Patmos 
jne.) ovi ei ole ovi pelastukseen. Jeesus on ainut ovi; ohi Jeesuksen ei kukaan voi pelastua.  
 
”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja 
käyvä ulos ja löytävä laitumen” (Joh.10:9). 
 
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt.4:12). 
 



                                                                                                                                                                                      5 
 

KAITA TIE – PYHITYSELÄMÄÄ 
 
Uskoontulleen on määrä siirtyä ahtaalta portilta kaidalle tielle. Jos maa ahtaan portin etupuolella 
on kovaksi tallattua, sitä se on myös ahtaan portin jälkeen. Vaikka ihmiset ovat saaneet 
Jeesukselta syntinsä anteeksi, he ovat kovin hitaita siirtymään kihlajaisajan riemuista arkiselle 
kilvoituksen tielle.  Laiskuuttaan tukemaan he saattavat vielä tehdä hirvittävän teologian: Pyhitystä 
ei lainkaan tarvita! He tarvitsevat vakavaa kehotusta: 
 
”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa 
hänessä,  juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on 
opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen” (Kol.2:6,7). 
 
PYSÄHTYMISEN VAARA 
 
Uskoon tulleen tulisi välittömästi siirtyä kaidalle tielle, muutoin häntä uhkaa pysähtyminen kuten 
heprealaisia: 
 
”Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi 
kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille 
opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa 
ruokaa” (Hepr.5:11,12). 
 
Pysähtymisen seurauksena on vaara mennä takaisin entiseen syntielämään – ja se on uskovalle 
hengenvaarallinen asia. 
 
1. Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen,  
4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet  
5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  
6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä 
ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.  
7. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, 
joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;  
8. mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen 
loppu on, että se poltetaan. (Hepr.6:1,4-8). 
 
JAAKOB AHTAALLA PORTILLA - PAINI JUMALAN KANSSA 
 
22. Mutta YÖLLÄ hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja yksitoista 
lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli.  
23. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli.  
24. Ja Jaakob JÄI YKSINÄNSÄ TOISELLE PUOLELLE. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies 
päivän koittoon saakka.  
25. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin 
lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.  
26. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet 
siunaa minua".  
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27. Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob".  
28. Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut 
Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut".  
29. Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän 
siunasi hänet siinä.  
30. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan 
kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut".  
31. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa. (1. 
Moos.32:22-31). 
 
1. Yksinäinen taistelija 
 
Ahtaan portin edessä ihminen on Jumalansa kanssa aivan yksin. Ei ole apua ystävistä, ei oman 
perheen jäsenistä. Yksinäisyys merkitsee pimeyttä, inhimillisten tukien poisottamista. 
 
2. Ajautuminen taistelutilanteeseen 
 
”Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat: "Me tulimme veljesi Eesaun luo; hän on jo 
matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan". Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja 
ahdistus” (1. Moos.32:6,7). 
 
Jumala kuljettaa erilaisten elämänkohtaloiden kautta ihmisen ahtaan portin taistelukentälle. Hän 
joutuu ”seinää vasten”. Hänen on pakko tehdä ratkaisu. Vaihtoehdot ovat vähissä. Tämä näkyi 
Jaakobin kohdalla ja myös Paavalin kohdalla (Apt.9). Itsekin olin 50 vuotta sitten (11.10.1961) 
samassa ”pattitilanteessa”. 
 
”Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni” (Ps.139:5). 
 
”Hän on aidannut tieni, niin etten pääse ylitse, ja on levittänyt pimeyden poluilleni” (Job 19:8). 
 
3. Todellinen taistelu 
 
On sanottu, että tällöin on ”kaksi kovaa vastakkain”, Jumala ja ihminen. Jos Jumala voittaa, 
ihmisen käy hyvin. Jos taas ihminen voittaa, se on hänelle kadotukseksi. Toisaalta Jumalan voitto 
on ihmisen iankaikkiseksi parhaaksi. 
 
4. Pitkällinen taistelu 
 
Jaakobin ja Jumalan välinen taistelu tapahtui yhdessä yössä, mutta monta kertaa ihminen sitkeästi 
vastustaa Jumalaa vuodesta toiseen. Jumala antaa syntiselle toistuvasti etsikkoaikoja saadakseen 
hänet antautumisen paikalle. Vaikeiden elämänkohtaloiden on määrä kypsyttää syntinen 
antautumisen paikalle. Joskus taas Jumala haluaa ”hyvyydellään” sulattaa syntisen kovan 
sydämen. 
 
”Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, 
että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” (Room.2:4). 
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4. Antautuminen 
 
Jos sodan osapuolet ovat kovin epätasaisia, toinen on toista paljon voimakkaampi, edessä on 
heikomman antautuminen – ehdoitta. Suurempi sanelee ehdot. Näin on ihmisen ja Jumalan 
välisessä taistelussakin. ”Jumalan edessä ei neuvotella vaan totellaan.” On suostuttava siihen, että 
Jumala sanelee ”rauhanehdot”.  Tällöin syntinen viedään Golgatalle, jossa Jeesus huusi: ”Rauha 
minun oikealle ja vasemmalle puolelleni!” 
 
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 
 
5. Nöyrtyminen 
 
Antautuminen on nöyryyttävää. Suomikin koki sen taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Jumalan 
kanssa taistellessa ylpeyden täytyy murtua: 
 
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen 
nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".  Nöyrtykää siis 
Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki murheenne 
hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen" (1. Piet..5:5-7). 
 
6. Lähimmäissuhteet 
 
Jaakobin ja Eesaun keskinäiset suhteet eivät olleet hyvät. Eesau oli hyvin katkera Jaakobia 
kohtaan. 
 
”Niin hän sanoi: "Oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi. Sillä hän on nyt kahdesti minut 
pettänyt: esikoisuuteni hän on minulta vienyt, ja katso, nyt hän riisti minulta myöskin siunauksen." 
Ja hän kysyi: "Eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalleni?" (1. Moos.27:36). 
 
Veljesten kohtaaminen olisi voinut hyvinkin päättyä synkkään perhetragediaan, veljessurmaan. 
Jaakobin koko perheväki oli myös ilmeisessä vaarassa. 
 
7. Menneisyyden kohtaaminen 
 
Joskus saatetaan opettaa, ettei uskovan tarvitse selvittää menneisyyttään. Jaakob joutui 
kohtaamaan veljensä ”silmästä silmään”. Hän ei voinut paeta menneisyyttään. Uudessa 
testamentissa Onesimus-orja oli varastanut isännältään Filemonilta ja sitten karannut. Hän joutui 
vankilaan Roomassa. Paavali saattoi hänet siellä uskon tielle. Onesimukselle olisi ollut helpompi 
ratkaisu mennä Rooman kaduille evankelistaksi, mutta Paavali neuvoi häntä sovittamaan 
menneisyytensä Filemon-isännän kanssa. Tosin Paavali tuli tähän avuksi. Onesimus ei 
todennäköisesti orjana olisi voinut korvata varastamaansa omaisuutta, siksi Paavali kirjoitti 
Filemonille:   
 
”mutta jos hän on tehnyt sinulle jotakin vääryyttä tai on sinulle jotakin velkaa, niin pane se minun 
laskuuni. Minä, Paavali, kirjoitan omalla kädelläni: "Minä sen maksan"; saattaisinpa sanoa: pane 
se omaan laskuusi; sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin” (Filemon 18,19). 



                                                                                                                                                                                      8 
 

 
8. Inhimilliset ponnistelut 
 
Jaakob toimi inhimillisen ajattelun ja itsesuojeluvaiston pohjalta. Hän yritti lahjoa Eesauta. 
 
”Ja sanokaa myös: 'Katso, sinun palvelijasi Jaakob tulee meidän jäljessämme'." Sillä hän ajatteli: 
"Minä koetan lepyttää häntä lahjalla, joka kulkee edelläni. Sitten astun itse hänen kasvojensa 
eteen; ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan." (1. Moos.32:20). 
 
9. Jumalan ratkaisu 
 
Jaakobin ponnistelut eivät olisi pehmittäneet katkeraa Eesauta. Tarvittiin Jumalan puuttuminen 
asiaan. Jumalan ratkaisu ei ollut lahjojen lähettäminen Eesaulle, vaan Jaakobin sydämen 
murtuminen ja muuttuminen. Jaakobista piti tulla Jumalan uskollinen palvelija, siksi 
lähimmäissuhteet piti saada kuntoon. 
 
”Me pyydämme, että Jumala sysäisi kumoon tiellämme olevat esteet, mutta havahdummekin 
siihen, että Jumala sysää ensinnä kumoon meidät” (Niilo Tuomenoksa). 
 
”Vain kukistuneista on palvelijoiksi. Jumala liittyy armoineen mieluimmin siihen, joka ei ole mitään” 
(Tuomenoksa). 
 
10. Kirkon tehtävä 
 
Kirkon tehtävä ei ole ylen määrin panostaa ihmissuhteiden kuntoon saattamiseen. Ne tulevat 
kuntoon Jumala-suhteen myötä. Vaakatasoon tulee korjaus, kun pystytaso tulee kuntoon! Asia ei 
toimi päinvastoin: Jumala-suhde ei tule kuntoon hyvilläkään ihmissuhteilla. Ja mitä hyötyä hyvillä 
ihmissuhteilla on iankaikkisuusnäkökulmasta? Vielä on huomattava, ettei mitään todella syvää 
yhteyttä ole ihmisten välillä ilman uskon näkökulmaa. 
 
11. Mikä kohtaaminen! 
 
Veljesten kohtaaminen olisi voinut johtaa verenvuodatukseen ja mittaviin taloudellisiin tappioihin 
– ellei taivas olisi puuttunut asiaan. Mutta miten kaikki muuttuikaan!? 
 
1. Kun Jaakob nosti silmänsä ja katseli, niin katso, Eesau oli tulossa,  
neljäsataa miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Leealle, Raakelille ja molemmille orjattarille.  
2. Ja hän asetti orjattaret lapsineen ensimmäisiksi, niiden jälkeen Leean lapsineen ja Raakelin 
Joosefin kanssa viimeiseksi.  
3. Mutta itse hän astui heidän edellänsä ja kumartui maahan seitsemän kertaa, kunnes oli 
saapunut veljensä eteen.  
4. Mutta Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä; 
ja he itkivät.  
5. Ja hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi: "Keitä ovat nämä, jotka ovat sinun 
seurassasi?" Hän vastasi: "Ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut" (1. 
Moos.33:1-5). 
 


