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KATSO, YLKÄ TULEE
Yksinkertainen todistelu
Johannes Kastajan sanoma oli yksinkertainen: ”Jolla on morsian, se on ylkä” (Joh.3:29). Miksi
Johannes Kastaja sanoo näin? Tässähän suorastaan latelee itsestäänselvyyksiä! Evankeliumi on
yksinkertainen asia, niin yksinkertainen, että ihmisjärki siihen pahentuu ja loukkaantuu. Miksi asia
pitää esittää näin yksinkertaisesti? Siksi, että heikoinkin, huonoinkin, sairainkin, syntisinkin (myös
sinä ja minä) voisimme siihen tarttua.
”Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä
varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan” (Jes.35:8).
Tässä taivastie esitetään poikkeuksellisesti laveana valtatienä. Se kuvaa juuri sitä, että sen
kulkeminen on mahdollista aivan kaikille koulutuksesta, lahjakkuudesta, sivistystasosta, rodusta,
sukupuolesta, terveydentilasta tms. riippumatta. Taivastie ei ole mikään eliittijoukon tie!
Meillä on suuri kilvoittelu siinä, että sanomamme olisi yksinkertaista:
”Paina meitä paremmin Alas yksinkertaisuuteen, Tutustumaan syvemmin Sinun ristis salaisuuteen,
Valos anna tutaksemme Turmelusta sydämemme” (Vvk.209:6).
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan
todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta
paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin
heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut
kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi
ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan” (1. Kor.2:1-5).
Toisellakin Johanneksella (apostolilla) oli yhtä yksinkertainen teesi:
”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1. Joh.5:12).
Ei siis riitä, että opillisesti nämä hommat ovat ”hanskassa”. Tarvitaan Kristuksen omistaminen.
Tämä taas on mahdollista kaikille. Monesta asiasta heikot, oppimattomat ja muut vähäväkiset jäävät
paitsi, mutta taivaallinen lahja on kaikkien ulottuvilla. Omistakaamme tämä lahja rohkeasti omalle
kohdallemme, oma kurjuutemme ja mahdottomuutemme yli – omaksi autuudeksemme.
Morsian vai portto?
Molemmilla on suhde ja kumppani, mikä heidät erottaa toisistaan?
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Morsiamen yhdistää ylkään rakkaus. Hän ei kiinnitä niinkään huomiota siihen, mitä sulhanen
omistaa; se on toisarvoista. Porttoa taas kiinnostavat kumppanin lahjat. Porton ammatti on
maailman vanhin elinkeino:
”Kun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi; sillä hän oli peittänyt kasvonsa. Ja hän
poikkesi hänen luokseen tiepuoleen ja sanoi: "Anna minun yhtyä sinuun". Hän näet ei tiennyt, että
nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi: "Mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun?" (1.
Moos.38:15-16).
Näin on myös hengellisessä mielessä: hengellistä porttoa kiinnostavat vain Kristuksen lahjat.
Tällainen ihminen haluaa terveyttä, maallista omaisuutta ja myötäkäymistä tässä ajassa, mutta
hänellä ei ole sydämen rakkautta Ylkään. Hänen ei ole ollut tarvis tulla suurena syntisenä Jeesuksen
tykö. Maalliset lahjat hänelle kyllä kelpaavat, mutta suurimman, iankaikkisen lahjan hän hylkää.
”Porton rakkaus kiittää vain lahjoista, mutta ei ylistä Herran omaa oivallisuutta” (C.O. Rosenius).
Morsiamelle riittää Ylkä itse.
”Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan
päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja
minun osani iankaikkisesti” (Ps.73:25-26).
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin
omakseni Kristuksen” (Fil.3:7-8).
Uskova kuuluu ”pappissukuun ja säätyyn”.
”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa” (1. Piet.2:9).
Hänelle on osuus määrätty kuten leeviläisillekin:
”Leeviläisillä papeilla, Leevin koko sukukunnalla, älköön olko osuutta tai perintöosaa muun
Israelin rinnalla; Herran uhreista ja siitä, mikä hänen osakseen tulee, he saakoot elatuksensa. Heillä
ei ole oleva perintöosaa veljiensä keskuudessa; Herra itse on heidän perintöosansa, niinkuin hän
on heille puhunut” (5. Moos.18:1-2).
Rakkaussuhde
Uskossa on viime kädessä kyseessä rakkaussuhde – yljän ja morsiamen suhde. Rakkaus on
keskeinen asia. Rakkaussuhteen hoitamiseen tulee keskittyä. Siihen tulee satsata paljon. Hoitamatta
jäänyt suhde kuihtuu. Tärkein hoitomuoto on yhdessäoleminen.
Salakihloissa?
Seurustelusuhde voi jonkin aikaa olla salainen, mutta ennen pitkää se tulee julki. Näin on myös
suhteemme Jeesukseen. Nikodeemus tuli ensin Jeesuksen tykö yöllä, Joh.3:1-2. Myöhemmin
hänenkin oli ”laillistettava” suhteensa, Joh.7:50-51; 19:39.
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”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21).
Tunnusta värisi: KENEN JOUKOISSA SEISOT, KENEN LIPPUA KANNAT?
Kihlajaisaikaa
Voimme ajatella, että uskoontulon alkuaika on nimenomaan kihlajaisaikaa. Toisaalta uskovan koko
maanpäällinen elämä sopii tämän nimikkeen alle.
”Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla,
armolla ja laupeudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran”
(Hoos.2:19-20).
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2).
Yksilöllinen ja kollektiivinen morsian
On oikein ja raamatullista ajatella, että koko Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta on
Kristuksen morsian. Samoin voidaan myös pitää yksityistä uskovaa Kristuksen morsiamena.
Morsian on yksi
Silloinkin, kun morsian on kollektiivinen, morsian on yksi. Tämä merkitsee uskovien leirissä
yhteyttä ilman rajoja!
Jokainen yksityinen uskova on siis sekä Kristuksen morsian että osa Kristuksen morsianta. Siis yksi
Kristuksen morsiamen jäsen. On mahdotonta (absurdia) ajatella, että morsiamen jäsenet taistelisivat
toisiaan vastaan. Takuuvarmasti jokainen Kristuksen ruumiin jäsen on elävässä yhteydessä toisiin
saman ruumiin jäseniin. Samalla näillä eri ruumiin jäsenillä on nimenomaan veren yhteys; kaikki
he ovat Jeesuksen veren puhdistavassa vaikutuspiirissä:
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1.
Joh.1:7).
On mahdotonta ajatella, että veri virtaa ruumiissa jäsenestä toiseen yli rajojen. Samoin on
mahdotonta, että elämänneste siirtyy puun rungosta oksaan ja toisaalta taas oksasta toiseen yli
rajojen.
Herra (Ylkä) on lähellä
”Herra on lähellä” (Fil.4:5). Tämä oli eräs alkuseurakunnan tunnuslause. Tämä tarkoittaa kahta
asiaa:
1. Jeesuksen toinen tulemus on lähellä.
2. Jeesus on joka hetki lähellä omiansa.
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Tämä jälkimmäinen totuus on ratkaisevan tärkeä kilvoituksen suhteen. Tämä perustuu Raamatun
ilmoitukseen: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt.28:20).
Usein me tässä kohden rakennamme tunteitten varaan. Kuitenkin ratkaisevaa on Raamatun
ilmoitus.
Miksi Herra on lähellä?
Herra on lähellä kuullakseen meidän rukouksemme – heikoimmatkin sellaiset. Toisekseen Herra
on lähellä auttaakseen, puhdistaakseen ja parantaakseen meitä.
Usein ajattelemme: Herra on kaukana ja hän on hidas kuulemaan meidän rukouksiamme ja
auttamaan meitä. Tilanne on kuitenkin aivan päinvastainen: Herra on lähellä ja hän on teroittanut
korvansa kuullakseen meidän rukouksemme. Lisäksi hänellä on suurempi halu auttaa kuin
meillä saada apu.
Jos meillä on tällainen raamatullinen näky Taivaallisesta Yljästä, me tosiaan usein asioimme hänen
luonaan. Moninaiset lukemattomat puutokset vievät jatkuvasti seurusteluun Yljän kanssa – ja näin
suhde ei pääse viilenemään. Huomatkaamme kuitenkin, että tämä voi tapahtua vain niiden kohdalla,
joille Pyhä Henki saa jatkuvasti paljastaa heidän suurta pohjatonta viheliäisyyttään, avuttomuuttaan
ja kurjuuttaan.
Onnellinen morsian
Milloinkas nainen on onnellinen jollei morsiamena? Eikö se ole autuuden huippu? Jeesuksen
morsiamen pitäisi olla vielä monin verroin onnellisempi. On ikävä ajatella, että monet Kristuksen
morsiamet ovat vailla onnea ja autuutta. Oletko Sinä Kristuksen onnellinen morsian? Eräs
englantilaisen seurakunnan paimen sanoi:”Todiste siitä, että meillä on oikea oppi on se, että
seurakuntamme jäsenet ovat onnellisia.”
”Ei autuutta saa suurempaa, Kuin minkä Jeesus lahjoittaa” (Vvk.299:1).
”Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi
katselemisella” (Ps.17:15).
”Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä” (Ps.73:28).
Suuri kunnia – suuri armo
On suurenmoinen asia tulla Kristuksen morsiameksi. Tämähän merkitsee mitä läheisintä yhteyttä
Jumalan Pojan kanssa. Jo Jeesuksen nimessä tämä yhteys tulee esille:
”Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka
sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel",
mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme” (Matt.1:22-23).
Käytännössähän tässä rutiköyhä ja upporikas menevät avioon. Alhainen morsian liitetään
kuninkaalliseen sukuun:
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”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa” (1. Piet.2:9).
Eräs uskova mummo kehui olevansa Kristuksen morsian. Jokunen jälkikasvuun kuuluva tokaisi:
ONPA SILLÄ RUMA JA RYPPYINEN MORSIAN!” Mummolla oli vastus valmiina: ITSEHÄN
TUO VALITSI.
"Itsessän oon huono kyllä Morsioksi sinullen, Vaan sun armopukus yllä Olen lumivalkoinen; Olen
niinkuin puhtain lilja Tarhass` oivan tarhurin, Olen taivaan kallis vilja Armost` armaan mestarin"
(SK 426:3).
Kuka valitsi?
Nykyisin valinta on demokraattinen; molemmat osapuolet hyväksyvät liiton. Jeesuksen ja syntisen
välillä oli valinta alun perin Jeesuksen:
”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät” (Joh.15:16).
Aloite tulee siis Jumalan puolelta, mutta kuitenkaan ei ketään väkisin viedä ”taivaalliseen avioon”.
Morsiamelta on saatava hyväksyvä vastaus:
”Ja he kutsuivat Rebekan ja sanoivat hänelle: "Tahdotko lähteä tämän miehen kanssa?" Hän vastasi:
"Tahdon" (1. Moos.24:58).
Morsiamenhinta
Joskus on pitänyt maksaa morsiamesta hinta. Ilman sitä ei aviokaupasta tullut mitään.
Seurakuntamorsiamestakin on maksettu hinta – kova hinta.”tietäen, ettette ole millään katoavaisella,
ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen
kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan” (1. Piet.1:18-19).
KIHLAJAISAIKA
1. Onnellista aikaa.
Mies ja nainen kokevat saavansa onnensa toistensa läsnäolosta. Onhan löytynyt se ainoa oikea.
Kun taas syntinen saa Jeesuksen yljäkseen, sitä onnea ei voi verrata mihinkään muuhun.
”Kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, se hetki on valtava ihmeellinen. Veri Jeesuksen silloin kun
saa puhdistaa ihmissydämet nyt kokonaan. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, kun syntinen
kohdata saa Jeesuksen. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen tuo armahdus taivaallinen.”
”Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja
profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista" (Joh.1:45).
2. Herkkää aikaa.
Kihlausaikana on molempien osapuolten vaalittava rakkauden tulta ”sulin käsin”. Rakkauden astia
menee helposti rikki – tuhansiksi pirstaleiksi. Korkeassa veisussa tämä herkkyys tuodaan hyvin
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esille. ”olen rakkaudesta sairas” (Kork.v.2:5). ”Rakkaani on minun, ja minä hänen” (2:16). ”ei ole
sinussa ainoatakaan virheä” (4:7). Rakkauden silmälasien läpi toinen on täydellinen.
”Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien
paljouden" (1. Piet.4:8).
Maallisen rakkauden ollessa kyseessä rakkaus peittää kihlatun puutokset; hän on täydellinen. Myös
Kristuksen morsiamen kohdalla tilanne on sama: puettuna Kristuksen vanhurskauden pukuun
jokainen veli ja sisar on tosi ihana!
"Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, kymmentä tuhatta jalompi” (5:10). Tässä morsian kuvaa
Ylkäänsä, Kristusta.
Jos Yljän läsnäolo on morsiamen suurin ilo, toisaalta taas Yljän poissaolo tuo murheen:
”Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niinkauan kuin ylkä on heidän kanssaan?
Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat” (Matt.9:15).
3. Kohtalokasta aikaa.
Pitkittyessään kihlausaika voi tuoda mukanaan ongelmia. ”Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja
he nukkuivat” (Matt.25:5).
”paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan
ja syö ja juo juopuneiden kanssa” (Matt.24:48-49).
”Armo menetetään helpoimmin pahoinpitelemällä lähimmäistä” (Niilo Tuomenoksa).
PÄÄASIAT – SIVUASIAT
Morsian voi valmistautuessaan sotkea pää- ja sivuasiat. Hän kiinnittää helposti huomion koruihin,
maalailuun jne. miellyttääkseen mielitiettyään – siis ulkonaisiin seikkoihin. Kuitenkin tärkeintä on
mitä sisimmässä liikkuu:
”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne
ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen
ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis”
(1.Piet.3:3-4).
Morsiamella ulkonainen puoli voi olla hyvin, mutta sisäinen aivan rempallaan. Samanaikaisesti kun
morsian tekee ulkonaisia valmistuksia sulhasta varten, hän voi olla tälle sydämessään uskoton –
flirttailee toisten miesten kanssa. Tämä oli Paavalinkin huoli korinttolaisten suhteen:
”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä
turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan” (2.Kor.11:3).

