VOITTOISA ELÄMÄ 1
Olen äskettäin lukenut Stanley Jonesin kirjan Voittoisa elämä (WSOY, 1953,
s.374). Tämä on innoittanut minut kirjoittamaan seuraavan tekstin. Haluan
näin jakaa kirjan keskeisen annin saarnarinkiläisten kanssa.
----------------------"Stanley Jones julistaa Kristusta nuorekkaalla joustavuudella, uusin ja
rohkein kääntein jä välittömän todellisuuspitoisesti. Ja vielä: lieneekö liian
rohkeata olettaa, että Jonesin kaikesta muotojen palvonnasta vapautunut
Kristus-keskeisyys on merkitsevä eräänlaista uskonpuhdistusta meidän
ajallemme sanan alkupuräisessä mielessä."
(Prof. Osmo Tiililä, Kotimaa)
Enemmän kuin voittaja
Raamattu lupaa, että uskova on voittaja:
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!" (2 Kor.2:14).
"Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä
on rakastanut" (Room.8:37). "Nay, in all these things we are more than
conquerors through him that loved us" (King James Version).
Mitä voittaja saa?
Raamattu lupaa "voittajille" paljon - häviäjille ei mitään! Kirjeissään
Vähän-Aasian seurakunnille Jeesus kohdistaa lupauksensa ainoastaan
voittajille.
Efeso: "Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan
paratiisissa" (Ilm.2:7).
Smyrna: "Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita" (2:11).
Pergamo: "Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle
valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä
kukaan muu kuin sen saaja" (2:17).
Tyatira: "Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin,
sille minä annan vallan hallita pakanoita" (2:26).
Sardee: "Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä
pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen
nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä" (3:5).
Filadelfia: "Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä
hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen
ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas
taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni" (3:12).
Laodikea: "Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani,
niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen
valtaistuimellensa" (3:21).
OLISI SUURENMOISTA OLLA NÄIDEN VOITTAJIEN JOUKOSSA!
Jeesus on voittaja
"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: ´Älä itke; katso, jalopeura Juudan
sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata
kirjan ja sen seitsemän sinettiä`" (Ilm.5:5).

Voitto on Jeesuksessa
Uskovan voitto on Jeesuksessa. Uskova saa omistaa jokaisen Hänen voittonsa
ihka omakseen; Hänen voittonsa on minun voittoni! "He sotivat Karitsaa
vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja
kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen
kanssansa" (Ilm.17:14).
Uskova on samaistunut Kristukseen: "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin
kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä
kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa"
(Room.6:4-5). Samaistumisen myötä uskova pääsee myös osalliseksi Kristuksen
saamasta voitosta.
Voitto lupausten kautta
Raamatussa on valtava määrä lupauksia - Jumalan lapsille. Kaikki nämä
lupaukset ovat kytketyt Kristukseen. Lupaukset koskevat kaikkia niitä, jotka
ovat Kristuksessa.
"Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus,
olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei",
vaan hänessä tuli "on". Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne
ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen",
Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme" (2 Kor.1:19-20).
"Herra on luvannut hyvää Israelille" (4 Moos.10:29).
Tie synnin voittamiseen on Jumalan suurten lupausten omistaminen. Tämä
merkitsee sitä, että uskova alkaa elää kuninkaallista, yltäkylläistä elämää
korkean kutsumuksensa mukaisesti.
Kitulias elämä vie elämään synnissä tuhlaajapojan vanhemman veljen
esimerkin mukaan. Tosin vanhempi veli ei elänyt julkisynneissä, kuten
nuorempi. Ehkä hänen syntinsä olivat enimmäkseen mielialan syntejä.
Mutta kuitenkin hänen elämänsä oli kaikkea muuta kuin korkean kutsumuksen arvoista elämää:
"Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta minä olen
sinua palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni
kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.' Niin hän
sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on
minun omaani, on sinun" (Luuk.15:29-31).
"Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on
lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden
kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä
turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee" (2 Piet.1:3-4).
Kun Aabraham oli vaipumassa epäuskoon, hänet vietiin avoimen tähtitaivaan
alle: "Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos
ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva
jälkeläisiä" (1 Moos.15:5).

MITÄ USKOVA VOITTAA?
Vihollisen voittaminen
Synnin voittamisessa on lähtökohta siinä, että vastustajamme on jo voitettu,
taistelemme voitettua vihollista vastaan.
"Kun siis synti alkaa peloitella minua, kehoitan minä sitä tyynesti
taivuttamaan niskansa. Kun se tekee niin, osoitan minä riemukkaasti Jumalan
Pojan jalanjälkiä synnin niskassa. Huonommuuskompleksini on poissa. Olen
voittavalla puolella. En tule kohtaamaan tänään ainoatakaan syntiä, jota ei
ole voitettu. Kuljen maan päällä voitettujen vihollisten keskellä. Tarina
kertoo, että muinoin Keski-Intiassa eräältä johtavalta soturilta lyötiin
taistelussa pää poikki, mutta hän oli niin innostunut taistelemaan, että
taisteli edelleen päätönnäkin. Tämä päätön soturi surmasi monta vihollista.
Mutta hän lyyhistyi maahan, kuin eräs nainen näki hänet ja huudahti: ´Mutta
sinultahan on pää poissa - sinä olet kuollut.` Silloin hän kaatui maahan ja
kuoli!
Kun pahuus näyttää voimakkaalta ja kukistamattomalta ja on voittamaisillaan,
silloin viittaan ja sanon: ´Mutta katso, sinulta on pää poissa! Eikö
Mestarini voittanut sinut kohdatessaan sinut eläessään? Ja eikö Hän
katkaissut pahuuden päätä ristin miekalla? Pois! Sinä olet päätön!`" (emt.
s.140).
On hyvä muistaa, että Jeesus löi vihollisen sekä Jumalan sanalla (Matt.4;
Luuk.4.) että ristinkuolemallaan.
Voitto synnistä
Tämä on kaikista tärkein voitto. Aadamin tottelemattomuuden seurauksena koko
ihmiskuntaa rasittaa synti kuolemanvakavine seuraamuksineen. "Ken tahansa
syntyy, syntyy Aadamina, tuomittuna tuomittujen joukossa, ja huonon elämän
johdosta hän tulee vielä huonommaksi Aadamiksi" (Augustinus).
"Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi
tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä
eläisimme siinä?" (Room.6:1-2).
"Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta
asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen
teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy
hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt" (1
Joh.3:8-9).
Voitto kuolemasta
Jeesus on kuoleman voittaja: "kuolemallaan kuoleman voitti." "ja minä
elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja
minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet" (Ilm.1:18). "Koska siis lapsilla
on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on:
perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko
elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia" (Hebr.2:14-15).
Voitto maailmasta
Uskova on maailman voittaja - hän ei ole maailmasta.
"Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te

ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden
maailma teitä vihaa" (Joh.15:19).
"Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman" (Joh.16:33).
"He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole" (Joh.17:16).
"Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän,
joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa" (1 Joh.4:4).
"sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa
maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?" (1
Joh.5:4-5).
Voitto olosuhteista
Jeesuksessa uskova pystyy asettumaan olosuhteiden yläpuolelle. Paavali ja
Silas veisasivat ylistystä vankilassa. "Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja
päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja
kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja
käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan
tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun.
Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä" (Apt.16:22-25). "joka
yöllä saa viriämään ylistysvirret" (Job 35:10).
"Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on
rakastanut" (Room.8:37). "Nay, in all these things we are more than
conquerors through him that loved us" (King James Version). -Mistä "näissä
kaikissa" oli kysymys? Paavali kirjoittaa:
35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus,
vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36. Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää;
meitä pidetään teuraslampaina".
38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme"
(Room.8:35-36, 38-39).
Kaikkien näiden vaikeiden asioiden "keskellä" uskova pysyy voittajana:
"Mutta kaikkien näiden keskelläkin me olemme enemmän kuin voittajia Hänen
kauttaan, joka meitä on rakastanut" (Room.8:37, Weymouthin käännöksen
mukaan).
"Niin, minä näen ne vaikeudet, joita ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus,
miekan vaara, kuolema, elämä, nykyiset ja tulevaiset aiheuttavat - mutta
kuitenkin, kaikkien näiden keskelläkin me olemme enemmän kuin voittajia"
(emt. s.366).
Vertailukiusauksen voittaminen
"Hyvin menee, kun ei vertaile!" Kateus tekee paljon hallaa Jumalan
valtakunnassa. Jeesuksen surmaamisessakin kateudella oli merkittävä osuus:
"Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä"

(Matt.27:18).
"Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on
puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat
aivan liukahtaa. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä
näin jumalattomien menestyvän" (Ps.73:1-3). -Aasaf pääsi vertailun
kiusauksesta huomatessaan, että hänellä itsellään on valtava aarre, joka
päihittää kaiken maallisen rikkauden. Tämä aarre on Herra itse:
"Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta
kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein
kunniaan. 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. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat
kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla
Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia
sinun tekojasi" (Ps.73:23-28).
Eino J. Honkanen kertoi aikoinaan seuraavan kertomuksen kuninkaan
puutarhasta: Kuninkaalla oli kaunis ja upea puutarha, jossa kukkivat mitä
moninaisemmat kukat. Aamulla kuningas yleensä kierteli puutarhassaan
ihailemassa kukkaloistoa. Eräänä aamuna kuningas hämmästyksekseen huomasi,
että kuolema oli vieraillut puutarhassa. Kaikki oli kuihtunutta ja
kuollutta. Kuningas alkoi kyselemään, mistä tämä johtui. Narsissi sanoi,
ettei hän jaksa elää koska ei ole niin upea kuin ruusu. Ruusu taas
puolestaan sanoi, ettei voi elää koska ei ole niin upea kuin auringonkukka
jne. Kukat olivat käyneet vertailemaan itseään toisiinsa - ja kuihtuneet.
Puutarhan laitasilta kuningas kuitenkin tavoitti yhden pirteän kukkasen,
keto-orvokin. Kuningas tiedusteli, kuinka noin pieni ja hentoinen jaksaa
elää ja kukoistaa, kun suuremmatkaan eivät jaksa. Keto-orvokki vastasi:
"Tosin olen pieni ja hentoinen, mutta kun kuningas on antanut minullekin
tilaa puutarhassaan, tahdon minä kasvaa ja kukoistaa niin kuin vain minä
voin".
Paavalikin voitti vertailukiusauksen. Paavali sanoo itsestään: "vaikka en
olekaan mitään" (2 Kor.12:11). Hän tosin rohkeni verrata toisiin
apostoleihin ja totesi olevansa heistä kaikista "halvin". Mutta tämä ei
vienyt häntä masennukseen - Jumalan käsittämätön armo tuli avuksi: "Mutta
kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin
keskensyntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen,
että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua
kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt,
en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani" (1
Kor.15:8-10).
Halvan syntyperän kiusauksen voittaminen
Jotkut ovat "jalosukuisia". Heillä on kunniakas sukupuu. Toiset taas ovat
"halpasukuisia". Monet uskovat kuuluvat Raamatunkin mukaan tähän
jälkimmäiseen joukkoon. Suvusta saattaa löytyä julkisyntisiä, alkoholisteja,
mielisairaita jne.
Gideon sanoo: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on
heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä"
(Tuom.6:15).
"Saul vastasi ja sanoi: "Minähän olen benjaminilainen, olen sukukunnasta,
joka on Israelin pienimpiä, ja minun sukuni on vähäisin kaikista Benjaminin

sukukunnan suvuista. Miksi puhut minulle näin?" (1 Sam.9:21).
Jeesuskin joutui kohtaamaan tämän haasteen ja "kiusauksen". "Filippus
tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses
laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan,
Nasaretista". Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään
hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso" (Joh.1:46).
"Ja kun tuli sapatti, rupesi hän opettamaan synagoogassa; ja häntä
kuullessaan monet hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä tällä on kaikki tämä, ja
mikä on se viisaus, joka on hänelle annettu? Ja mitä senkaltaiset
voimalliset teot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se
rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli?
Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja he
loukkaantuivat häneen. Niin Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta
halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja
kodissaan" (Mark.6:2-4).
Paavali tunnustaa: "Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen
arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan
seurakuntaa" (1 Kor.15:9).
Uskovan kohdalta voidaan sanoa, että hän on "oksastettu jaloon viinipuuhun":
"sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa
oksastettu jaloon öljypuuhun" (Room.11:24). Uskova on päässyt käsiksi uuteen
elämään, hän on uudestisyntymisessä saanut uuden sukupuun. Oleellista on
kuitenkin se, että hän on saanut uuden tulevaisuuden.
"Kun ihmiset moittivat erään ylhäisen naisen naimisiinmenoa Matthew Henryn
kanssa tämän alhaisen syntyperän vuoksi, vastasi nainen: ´En välitä siitä,
mistä hän on tullut, minua kiinnostaa vain se, mihin hän on menossa, ja
haluan mennä yhtä matkaa hänen kanssaan`" (emt.s.131).
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