VOITTOISA ELÄMÄ 3
MISTÄ KRISTITYN VOITOSSA ON KYSYMYS?
Jeesuksen voiton hedelmä
Voittoisa elämä kuuluu pyhityselämään. Siinä omaksumme ja kuittaamme
Jeesuksen voiton itsellemme. Siitä ei tule lainkaan meille ansiota.
Kuitenkin meillä on vastuu tässä asiassa. Me voimme elää Jeesuksen
hankkimaan ja ansaitsemaan voittoelämää, tai sitten hylätä se ja kulkea
tappiosta tappioon. Tällöin me elämme "kuten muutkin ihmiset". Mutta
riittääkö se? Raamatun mukaan ei: "Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja
pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa" (Hebr.12:14).
Silloin meillä on vain "jumalisuuden ulkokuori" ilman voimaa. Silloin me
edustamme lopunajan voimatonta kristillisyyttä: "heissä on jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta" (2 Tim.3:5).
Samalla me häpäisemme elämällämme Jumalan nimen.
On surkeaa, jos sananjulistaja kokee kutsumuksekseen lietsoa
"tappiomielialaa". Hän ei silloin ole käsittänyt evankeliumia oikein - eikä
myöskään sananjulistajan tehtävää.
Niilo Tuomenoksa muistuttaa: "Synkkyys kristillisyydessä on kotoisin syvyydestä."
-------------------------Mitättömyyksien voittaminen
"Eräs ystäväni joutui kokemaan kauhean junaonnettomuuden. Useita ihmisiä
kuoli paikalla ja monet loukkautuneet vaikeroivat pirstaleiden alla. Ne
harvat, jotka olivat jääneet vahingoittumatta, koettivat epätoivoisesti
pelastaa loukkautuneita ja antaa heille hoitoa. Kaiken tämän keskellä eräs
nainen istui auki repeytyneen matkalaukkunsa vieressä ja toisteli yhtenään:
´Voi minun kuudentoista dollarin kenkiäni`." (emt.s.136).
Kun Jeesus on elämämme keskipisteenä, silloin asiat asettuvat paikalleen.
Silloin priorisointi onnistuu. Pienet asiat eivät pääse meitä
riepottelemaan. Saatanan yksi nimi on Beelsebul = kärpästen herra. Saatana
pyrkii kiinnittämään mielemme toisarvoisiin so. kehällisiin asioihin.
Isä meidän-rukous auttaa laittamaan asioita oikeaan järjestykseen.
Isällä oli työkiireitä. Hän halusi työskentelyrauhan ja työnsi tyttärensä
pois työhuoneesta. Isä antoi tyttärelle ajankuluksi palapelin ja päätteli,
että tytär ratkoo sitä jonkin aikaa. Mutta varsin pian tytär ilmestyi ovelle
palapeli koossa. Isän ihmetellessä nopeaa selviytymistä tytär vastasi: "Voi
se oli helppo; sen toisella puolella oli Jeesuksen kuva. Kun sain Jeesuksen
kuvan paikalleen, niin kaikki meni paikalleen."
Ailahtelevaisuuden voittaminen
Uskonelämässä tekee paljon hallaa ailahtelevaisuus ja epävakaisuus. Välillä
ollaan kovinkin innokkaita, mutta pian taas aivan maassa.
Vuoristoratakristitty on huono Jumalan valtakunnan työntekijä. Mistä tähän
saadaan vakautta?
Edelleen meidän silmämme katsovat paljon turhuutta ja etsivät sielulle
ravintoa tämän maailman lähteistä. "Käännä silmäni pois turhuutta
katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi" (Ps.119:37).

"Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso,
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh.1:29).
"Pyydä Isältä, että saisit katsella Jeesusta. Et voi esittää hänelle
otollisempaa pyyntöä" (Kallis hunajan pisara). "Niin kauan kuin peukalo
liikkuu, silmät Kristuksen puoleen" (Paavo Ruotsalainen).
Murehtimisen voittaminen
Kukaan uskova ei ole vapaa murehtimisen kiusauksesta. Murehtiminen liittyy
tavallisesti ruokaan, asuntoon, terveyteen, omaisiin ja tulevaisuuteen.
"Kolme asiaa on keskeisimpänä murehtimisessamme: ruoka, asunto ja
tulevaisuuden turvaaminen. Silloin Jeesuksella on täytynyt olla huolia
enemmän kuin kellään muilla ihmisillä, sillä mikään noista asioista ei
Hänellä ollut turvattuna. Hänellä ei ollut muuta ruokaa kuin se, mitä
Hänelle kunakin päivänä annettiin. Hänellä ei ollut varmaa kotia. Usein Hän
nukkui paljaan taivaan alla, puun juurelle kyyristyneenä. Tulevaisuuden
turvaa ei Hänellä ollut. Sillä Hänen tiensä oli päättyvä ristiin. Ne kolme
asiaa, joista me eniten murehdimme, puuttuivat Hänen elämästään kerrassaan.
Hän oli osallinen meidän puutteistamme - mutta ei huolistamme. Miten tämä
oli selitettävissä?" (emt. s.137).
"Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai
mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki
ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan
lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin
ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne
kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei
Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos
siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis
murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me
itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän
taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan
etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä
huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma
vaivansa" (Matt.6:25-34).
"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil.4:6-7).
Masentuneisuuden voittaminen
Luther puhui "masennuksen perkeleestä". Hengellisesti ajatellen masennus
lähtee siitä, että ihminen katselee itseään ja omia mahdollisuuksiaan. Kun
objekti on surkea, mielialakin on sitä. Katse tulisi saada käännetyksi
parempaan kohteeseen. "Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen
ihanuudessaan" (Jes.33:17). "Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi
vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella"
(Ps.17:15).
"Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme,
pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti

meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui
Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle" (Hebr.12:1-2).
"Sinulla on rajattomasti syitä katsoa häneen eikä ainoatakaan syytä kääntää
katsettasi pois hänestä" (Wilcox: Kallis hunajan pisara).
Joukkolumouksen voittaminen
Kääntymätön ihminen haluaa aina olla joukkojen mukana. Hän yhdistää totuuden
ja enemmistön. Kristuksessa oleva uskova ajattelee päinvastoin: totuus
kulkee usein vähemmistön mukana. Minä (ja sinä) + Kristus muodostamme
enemmistön! Populismi ja kristinusko eivät sovi yhteen.
"Ja Joonatan sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa: "Tule,
menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomain vartiostoa; ehkä Herra on
tekevä jotakin meidän puolestamme, sillä ei mikään estä Herraa antamasta
voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien" (1 Sam.14:6).
"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä
kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä
olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt"
(Ilm.3:8).
"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).
"Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi
antaa teille valtakunnan" (Luuk.12:32).
"kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).
Menneisyyden voittaminen
Menneisyys pitää usein ihmistä kahleissaan. Siellä on ehkä syviäkin
lankeemuksia. Uskova on kääntänyt katseensa eteenpäin.
"Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän
muuttui suolapatsaaksi" (1 Moos.19:26).
"Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja
katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan" (Luuk.9:62).
"Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen:
unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on
edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on
minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa"
(Fil.3:13-14).
Ylpeyden voittaminen
Uskontaival alkaa maahanlyömisellä, Apt.9:4. Jumalan laki pitää uskovan
jatkuvasti nöyränä. Jatkuvasti uskovan lihaa kuoletetaan. "Sillä te olette
kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun
Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte
kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus,
kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden

tähden tulee Jumalan viha" (Kol.3:3-6).
Kerskaus on suljettu pois. "Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu
pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta"
(Room.3:27). "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne
kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi"
(Ef.2:8-9).
"Muistele sitä Kristuksen rakkauden aikaa, jolloin olit alaston, Hes.16:8,9,
ja hän silloin valitsi sinut. Voiko sinulla koskaan enää olla ylpeää
ajatusta? - Muista, kenen käsivarret estivät sinua vaipumasta ja pelastivat
sinut tuonelan syvyydestä, Ps.68:13, ja huuda riemusta niin että enkelit ja
ihmiset kuulevat: ´Ylistys, ylistys olkoon hänelle hänen suuresta
armostaan!` (Ps.148)" (Kallis hunajan pisara).
Uskova elää kerjuulla - yltäkylläistä elämää. Kerjäläisen mentaliteettiin
ylpeily sopii huonosti. "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta
taivaasta" (Joh.3:27).
Lahkohengen voittaminen
Kaikki uskovat ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. Jos minä en kaikkia uskovia
hyväksy, minä ottaessani etäisyyttä heihin, otan samalla etäisyyttä
Kristukseen.
"Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä" (1
Kor.12:27).
"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). Tämä voitaisiin myös muuntaa: Ei tässä ole
luterilaista, eikä helluntailaista, ei ole baptistia eikä vapaakirkollista;
sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ruumiin jäsenet eivät
siedä mitään raja-aitoja välillään - tällöin elimellinen yhteys tuhoutuu.
Niin pian kuin ensimmäinenkin aita pystytetään, emme enää voi puhua
Kristuksen ruumiin jäsenyydestä. Me olemme yhteydessä Kristukseen vain siinä
määrin kuin olemme yhteydessä Kristuksen ruumiin jäseniin, so. toisiin
uskoviin. Tämä asia ei siedä vähääkään kevytmielisyyttä!
Niilo Tuomenoksa kirjoittaa: "Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä
lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun
oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin."
Uskovat ovat samaa Jumalan perhettä. Ei sovi, että Jumalan perheen jäsenet
kantavat kaunaa toisiansa kohtaan.
Oleminen ja eläminen Kristuksessa murtaa lahkolaishengen. Oman
lahkolaiskirkon sijalle tulee Herran seurakunta, ekklesia.
Kun puhumme luterilaisista, helluntailaisista, vapaakirkollisista,
baptisteista jne., tunnemme ihmiset "lihan" mukaan. Paavali kirjoittaa, että
tuo aika on ohitettu: "Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan
mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt
enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se,
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut" (2 Kor.5:16-17).
"Uuden luomuksen" olemukseen kuuluu "Hengen" mukaan tunteminen.
"Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien
kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle
rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy

yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin YHDESSÄ
MUITTEN KANSSA rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä" (Ef.2:19-22).
Voittoisan elämän raamatulliset peruskivet: "Ja he pysyivät apostolien
opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa" (Apt.2:42).
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