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Rukoilkaa lakkaamatta
Tanskan kielestä suomentanut
K. Z. TALLGREN.

MILLAINEN RUKOUS TULEE KUULLUKSI?

"Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen Hänen tykönsä ja kumarsi
häntä aikoen anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle: "Mitä tahdot?"
Tämä sanoi hänelle: "Sano, että nämä kaksi poikaani saavat istua, toinen
oikealla toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi". Mutta Jeesus
vastasi ja sanoi: "Ette tiedä , mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka
minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme". Hän sanoi heille: "Minun
maljani te tosin juotte, mutta oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei
ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille Isäni on sen
valmistanut". Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät ne näihin kahteen
veljekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät luoksensa ja sanoi: "Te tiedätte, että
kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät
valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön teidän kesken olko, vaan joka teidän
keskuudessanne tahtoo tulla suureksi, hän olkoon teidän palvelijanne ja joka
tahtoo teidän keskuudessanne olla ensimmäinen, hän olkoon teidän
käskyläisenne; niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan
palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä"
Matt 20:20-28

Hyvin harvoin saa evankeliumeissamme havaita, että ihmiset, jotka tulivat
Jeesuksen luo pyytämään jotakin» saivat palata takaisin tyhjin toimin; mutta
meidän päivinämme se kai tapahtuu varsin usein. Ja on kieltämättä sangen

kiusallinen ja kohtalokas asia joutua kokemaan pettymyksiä rukouselämässä,
sillä se tietää sitä, että on tullut horjutetuksi uskon elämänsä arimmassa
kohdassa. Sillä rukouksessa me toimimme, siinä käytämme uskontoamme
hyväksemme panemalla siihen tietomme ja tahtomme, ja siinä juuri myöskin
odotamme saavamme kokemuksia ja havaitsevamme Jumalan väliintulon.
Kun se sitten ei tapahdu, on helposti vakava neuvottomuus seurauksena;
joko kiusaannumme ajattelemaan: siis rukous ei auta, se on itsepetosta vain;
Jumalaa ei ole, taikka jos hän on, on hän saavuttamattoman kaukana; tahi
sanomme: Jumala on kääntynyt pois minusta, hän ei tahdo olla tekemisissä
kanssani, hänen rakkautensa on hyljännyt minut, koska hän ei rukoustani
kuule.
Tuskin myöskään erehdyn sanoessani, että tämä on monelle
keskuudessamme polttava kysymys. Mutta heille juuri on tämän tutkistelun
teksti evankeliumia. Sillä se kertoo rukouksesta, joka ei toteutunut. Kaksi
Sebedeuksen poikaa ja heidän äitinsä tulevat Jeesuksen luo pyyntöineen ja
saavat kieltävän vastauksen. Mutta huomaa, että tämä hetkellinen pettymys,
jonka he kokivat, ei suinkaan vienyt heitä mihinkään äsken mainitsemiini
johtopäätöksiin.
He eivät sen tähden menettäneet uskoansa, vaan Jeesuksen ristin luona
tapaamme sekä Salomen että hänen poikansa Johanneksen, ja he ovat
myöskin ensimmäisiä, jotka saavat tiedon hänen ylösnousemuksestaan. He
eivät liioin tämän kiellon tähden epäilleet hänen rakkauttansa, sillä Johannes
lepäsi Jeesuksen rintaa vastaan vielä viimeisenä iltana ennen hänen
kuolemaansa. He jäivät siis hänen seuraansa pettymyksestä huolimatta.
Mutta jotta mekin voisimme noudattaa heidän esimerkkiänsä kokiessamme
samanlaatuisia asioita, tahdomme Hengen avulla Jumalan kasvojen edessä
tämän evankeliumimme valossa tutkia tuota kauaskantavaa kysymystä

rukouksesta, joka ei tule kuulluksi.

I.
Miksi Jumala meiltä kieltää, mitä häneltä pyydämme? Sallikaa minun heti
sanoa yksi syy siihen. Rukouksemme voi olla ristiriidassa Jumalan

suunnitelman kanssa.

Sellainen suunnitelmahan on. Jeesus viittaa siihen vastauksessaan veljeksille,
kun sanoo: "oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun
annettavissani, vaan se annetaan niille, joille Isäni on sen valmistanut". Ja
minkä Isä on valmistanut, sen hän myöskin tahtoo viedä läpi, eikä meidän
rukouksemme voi eikä saa sitä muuttaa.
En sano etteikö rukouksemme voisi saada aikaan muutoksia tässä elämässä.
Olen varma siitä, että se voi sen tehdä. Varmasti on elämässä käänteitä, jotka
ovat tullakseen, mutta ei ennen kuin rukouksemme on tullut väliin, ja että
sitä siis vain odotetaan. Näin sentähden, että rukouksen merkitys ja vaikutus
maailmanmenoon juuri kuuluu Jumalan suunnitelmiin. Mutta itse
suunnitelmaa, minkä Jumala viisaudessa ja rakkaudessa on asettanut
sukukunnalle ja ihmissielulle, ei rukouksemme saa muuttaa, eikä se —
Jumalan kiitos — sitä voikaan.
Kun nyt emme aina tunne tätä Jumalan suunnitelmaa, voi rukouksemme
toisinaan olla sitä vastaan. Silloin sen pitää oppia alistumaan tämän
korkeimman tahdon alle. Muistakaamme, että Jeesus itsekin tunsi tämän
rukouksensa rajan.
Tekstissämme hän nöyrästi sanoo: tämä ei ole minun annettavissani, vaan
Isäni; ja kun hän tässä puhuu veljeksille kalkista, joka heidän pitäisi juoda,
niin hän ei samalla unohtanut, että hänenkin on vielä juotava katkera
maljansa — niinkuin kävikin; kun hän vielä ahdistuksessaan ja tuskassaan
Isältään kysyi: eikö olisi mahdollista, että se malja otettaisiin pois häneltä,
niin taipui hän kuitenkin samalla lapsen kuuliaisuudessa Isänsä tahdon alle ja
sanoi: kuitenkaan ei minun tahtoni, vaan sinun olkoon! Hän tunsi Jumalan
pelastustahdon, ja sitä hän ei voinut eikä tahtonut muuttaa.
II.
Mainittuani siis tämän yhtenä 'syynä rukouselämän pettymyksiin, riennän
esittämään toisena sellaisena tämän rukouksemme ei ole ristiriidassa
ainoastaan Jumalan tahdon ja suunnitelman kanssa, vaan se voi olla

ristiriidassa myös oman sisimmän tahtomme kanssa.

„Ette tiedä, mitä anotte", sanoi Jeesus, ja kuinka usein onkaan hänellä ollut
syytä sanoa samaa meillekin! Evankeliumissamme esiintyy äiti rukoilemassa.

Äidin rukous voi paljon. Mutta ei äitikään aina tiedä, mitä hän rukoilee.
Meillä on vanhan kirkon ajoilta siitä asiasta suuriarvoinen esimerkki.
Augustinuksen äiti Monika oli monta vuotta rukoillut uskottoman ja
kevytmielisen poikansa kääntymistä. Nyt oli hän kuullut, että poika oli
lähtemässä Italiaan, jumalattomaan Roomaan, jossa niin monet nuoret
tuhoutuivat.
Hän rukoili ja pyysi Jumalalta, että hän toki estäisi tämän matkan, mutta kun
hän vielä pienessä kappelissaan vuodattaa Jumalan eteen sydämensä ja
kyyneleensä, laskee poika jo täysin purjein kohti Italiaa. Mutta tapahtui, että
kun hän tuli sinne ja sai kuulla mainion Ambrosius-piispan puheita, sai hän
Jumalalta piston sydämeensä, ja vähän aikaa myöhemmin hän ratkaisevasti
antautui Jumalalle. Kuuliko Jumala siis sillä kertaa Monikan rukousta?
Kuuli ja ei kuullut. Hän ei kuullut hänen rukouksensa sanoja, s.o. pyyntöä
pojan matkan estämiseksi, mutta hän. kuuli hänen sydämensä sisimmän
rukouksen, s.o. pyynnön pojan pelastamisesta. „Mitä tahdot?" niin kysyi
Jeesus, ja siitä ei Monika ollut epätietoinen, sillä hän tahtoi poikansa
pelastusta; mutta hän ei tietänyt, mitä hän pyysi kun rukoili matkan
estymistä.
Ja näin on usein asian laita. Voimme rukoilla itsellemme tai muille sellaista,
mikä meistä näyttää välttämättömältä, jopa ehdottomasti Jumalan ajatusten
ja suunnitelmien mukaiselta, ja kuitenkin saamme myöhemmin huomata,
että Jumalalla oli toinen ja parempi tie samaan päämäärään, siihen, mikä
tietysti oli oleva meidänkin sydämemme sisin toivo: että hänen nimensä
pyhitettäisiin ja että hänen valtakuntansa tulisi meidän kauttamme tai sen
kautta, jonka puolesta rukoilimme.
Niinpä rukoili Paavalikin kolmasti, että Jumala vapauttaisi hänet jostain,
jonka hän sanoo "pistimeksi lihassaan" ja jonka hän tunsi estävän hänen
työtänsä ja olevan peräsin saatanasta, — ja kuitenkaan ei hän saanut, mitä
hän pyysi. Jumala sanoi vain hänelle: „minun armossani on sinulle kyllä";
mutta samallahan hän saavutti kuitenkin juuri sen, mitä hän syvimmin
tarvitsi, sillä "Jumalan voima tuli täydelliseksi juuri heikkoudessa". 2 kor. 12:9.
Samoin pyysi mies Gerasalaisten alueella, — hän josta Jeesus oli ajanut pois
legioonan saastaisia henkiä —, että hän saisi olla Jeesuksen kanssa; mutta

Jeesus ei sitä sallinut, — hänen piti sen sijaan mennä kotiinsa omaistensa
luo, kertomaan heille, kuinka suuria töitä Herra oli tehnyt hänelle. Mark. 5:
18, 19. Hän ei saanut sanallisesti, mitä hän pyysi, mutta syvimmässä
merkityksessä hän sen sai, sillä kirjaimellisesti otettuna olisi hän voinut olla
Jeesuksen kanssa vain pari kolme lyhyttä vuotta, mutta nyt sai hän olla
ikänsä hänen iloisena palvelijanaan kodissaan ja kotiseudullaan.
III
Mutta on vielä kolmaskin syy, miksi Jeesus monessa tapauksessa hylkää
rukouksemme, ja se on se, että monessa tapauksessa emme vielä ole

halukkaita emmekä kykeneviä kestämään sitä, mitä rukouksemme
täyttyminen meille merkitsisi.

Niin oli näitten Sebedeuksen poikain laita. He halusivat kyllä kunniapaikkaa
Vapahtajan rinnalla, mutta halusivatko antaa minkä se maksoi, tyhjentää
kärsimysten maljan, ja olivatko siihen kykeneviä? He sanoivat kylläkin
rohkeasti: me voimme! ja kaiketi niin ajattelivatkin; mutta emme me aina
tiedä mitä voimme, kun emme kumminkaan voi kuvitella vaivan tuottamaa
pelkoa, ennen kuin se tulee. Ja se asia on tässä huomattava, että rukous ja
työ aina on käyvä käsikädessä.
Meidän tulee rukoilla, mutta meidän pitää myöskin usein työllämme ja
uhrillamme edistää rukouksemme kuulemista. Ja silloin käy niin usein niin,
että kun meidän tulisi osoittaa rukouksemme vakavuutta työllä ja uhrina,
emme voikaan voittaa itseämme emmekä vielä sisimmässämme oikein
tahdokaan mitä olemme rukoilleet, sillä emme ole tehneet selväksi
itsellemme, mitä rukouksemme kuuleminen meille merkitsisi.
Sama Augustinus, jonka äsken mainitsimme, on omasta elämästään
tunnustaen maininnut pelottavan ja häpeällisen esimerkin rukouksesta, joka
ei sisimmässään tahdo mitä on tahtovinaan, ja niin ollen on haluton
suorittamaan, mitä rukouksen kuuleminen maksaisi. Hän on rehellisesti
tunnustanut, että hän eräässä elämänsä ajankohdassa, herätyksensä tilassa,
rukoili Jumalaa näin: „Herra, anna minulle siveyttä, — mutta ei vielä !" Sinä
loukkaannut ja kauhistut niin järjetöntä rukousta ; mutta tiedätkö, mikä on
ero hänen ja niin monen muun rukouksen välillä: — hän oli rehellinen, sillä

hän sanoi Jumalalle, mitä ajatteli, mutta sitähän niin monet muut juuri eivät
tee.
Me pyydämme apua kiusauksessa, ja heittäydymme kuitenkin siihen;
sanomme Jumalalle: puhdista minut tästä! Ja tahraamme kuitenkin sillä
sielumme. Teemme niinkuin ylioppilas, joka ei aukaisisi kirjaa koko
opintoaikanansa, ja sitten tutkinnon edellä rukoilisi Jumalaa, että hän
kuitenkin antaisi hänen mitä parhaiten suoriutua.
Usko minua, tässä on monen toteutumattoman rukouksen selitys.
Rukoilemme sen tai tämän ihmisen puolesta, rukoilemme ehkä omasta
mielestämme ahkerasti ja rehellisesti sitä, mutta emme tahdo voittaa omaa
arkuuttamme todistaaksemme sille henkilölle, tai ehkä emme tahdo omassa
elämässämme luopua siitä, mikä kukaties on hänen uskoon tulemisensa
suurimpana esteenä. Rukoilemme herätystä, Jumalan valtakunnan tulemista
ja leviämistä maailmaan, mutta emme tahdo kieltää itseämme emmekä
seurata Jumalan kutsumusta, kun se meitä kehottaa joko lähtemään tai
muuten uhraamaan enemmän hänen asiansa hyväksi.
Pyydämme sielun rauhaa ja pelastuksen varmuutta, mutta emme tahdo vielä
luopua siitä elämässämme, joka siellä sulkee Pyhän Hengen tien ja estää
Jumalaa meitä siunaamasta. „Voitteko juoda sen kalkin, jonka minä juon?",
se on Jeesuksen kysymys, ja niin kauan kun emme itse tahdo olla
rukouksemme mukaisessa työssä ja siten osoittaa sen rehellisyyttä ja
puhtautta, niin kauan on hänen mahdotonta täyttää rukoustamme, sillä se
olisi meidän viemistämme yhä syvempään itsepetokseen.
IV.
Mutta, katso, tämä juuri vie minut neljänteen ja viimeiseen kohtaan, jonka
vielä tahdon mainita rukouselämän pettymysten syynä, nimittäin tämän:

emme aina rukoile puhtaalla sydämellä.

Vaikuttimemme ovat usein vielä niin sekavia. Mutta rukous on juuri sitä mitä
sydän sisimmässään on ja tahtoo. Sentähden voi ihminen rukoilla
lakkaamatta, niinkuin raamattu kehoittaa; 1 Tess. 5: 17; jopa niinkin, että hän
oikeastaan ei voi olla rukoilematta. Sellaisia kuin olemme, niin rukoilemme,
ja niinkuin rukoilemme, niin saamme.

Jos olemme kokonaan synnin ja himojen vallassa, rukoilemme syntiä ja
himoja, vaikka huulemme sanoisivatkin jotain muuta, ja niin myöskin syntiä
ja himoja saamme tässä elämässä ja kadotuksen tulevassa. Silloin käy
Jaakobin sanan mukaan: „te anotte, ettekä saa, sentähden, että anotte
kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne". Jaak. 4: 3.
Jos taas olemme puoleksi maailman puoleksi Jumalan omia, saamme
ainoastaan osan rukouksiamme toteutetuiksi, niin. ne harvat rukouksemme,
jotka ovat vilpittömiä ja puhtaita.
Muista Salomea: Jeesus näki kyllä niinkuin kuka tahansa sen äidinrakkauden,
joka toivoi lapsilleen sitä kaikkein parasta, ja hän antoi sille arvon; mutta hän
näki myöskin piilevän äidinylpeyden, joka ei ollut hyvä, sillä se olisi
korottanut omat poikansa korkeammalle kuin kenenkään muun äidin lapset
— ja sellainen rukous ei ollut puhdas.
Taikka ajattele noita poikia itseään: Jeesus näki aivan hyvin sen nuoruuden
innostuksen, joka paloi heidän rinnassaan, ja iloitsi siitä; mutta hän näki
myöskin sen nuoruuden ylpeyden, joka tahtoi hypätä yli kärsimysten ja
raivata itselleen tien ystävien ohi kunniapaikoille, — ei sekään ollut rukousta
puhtaasta sydämestä. Katso niitä kymmentä, jotka vihastuvat, kun sen
kuulevat, mutta jotka itse vähäistä myöhemmin kinastelevat siitä, kuka heistä
olisi katsottava suurimmaksi; Luuk. 22: 24; ja kun ajattelemme, kuinka usein
Jeesus puhui veljellisestä anteeksiantamisesta, vieläpä useasti rukouksen
yhteydessä, esim. Mark. 11: 25, niin ymmärrämme, että ei heidänkään
rukouksensa aina ollut puhdas. Tai katso kansojen ruhtinaita ja mahtavia
maan päällä, joista Jeesus puhuu: hekin voivat toisinaan rukoilla ja pitää
puheita, kirjoittaa ja sähköttää jumalisesti ja rukousmielisesti, mutta, eikö
totta, jos Jeesuksen kuvaus heistä on oikea, se että he tahtovat herroina
hallita ja käyttää valtaansa kansojen yli, jos he herättävät sotia kaikkine
kauhuntöineen, jos rikkovat lupauksia ja sopimuksia ja niin käyttävät
valhetta valtiollisena välikappaleena, — ymmärrämmehän, että heidän
rukouksensa, joissa pyytävät voittoa, silloin on väärä, sillä he rukoilevat
epäpuhtain sydämin. Niin, ja katso omaa sydäntäsi, veljeni ja sisareni, niin
kauan kun vielä löydät sieltä väärän ja oikean, hyvän ja pahan, hirmuisesti
sekaantuneina sielunelämäsi syvimmissä kätköissä, — voitko silloin

ihmetellä, että rukouksesi usein on ollut turha, sillä se lähti epäpuhtaasta
sydämestä?
Katso, tästä näemme, että meidän rukouksemmekin kaipaa pelastusta ja
puhdistusta, tai mikä on samaa: sydämemme, josta rukous nousee ja antaa
todistuksensa, tarvitsee puhdistusta; ja juuri jotta sen tajuaisimme, on
Jumala antanut meidän kokea rukouselämän pettymyksiä.
Mutta kuinka sitten sydämemme ja sen sisimmät vaikuttimet puhdistuisivat,
jotta rukouksemme ei menisi hukkaan, vaan tulisi ilolla kuulluksi? Se on
ensinnäkin asetettava Jeesuksen esimerkin eteen, siinä koeteltava ja
nöyryytettävä. Siihenhän evankeliumimmekin päättyy: „niinkuin ei Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä
lunnaiksi monen edestä".
Tässä on puhdas sydän, tässä mieli, jonka yksinkertaisuudessa ei ole mitään
sivuajatuksia, joka ei tahdo hyötyä toisista omaksi voitoksensa, vaan jonka
päämääränä on toisten palveleminen ja halu voida olla muille avuksi ja iloksi.
Tässä on nöyryys, joka antaa tilaa muille, uhrimieli, joka ei kavahda itse
elämän uhria, kun vain edes sillä tiellä voi täyttää sydämensä sisimmän
rukouksen: muitten pelastuksen. Kuinka käymmekään pieniksi, kun
vertaamme sydäntämme ja rukoustamme tähän vilpittömään rakkauteen!
Mutta jos hän olisi vain se suuri esikuva, niin masentuisi pian mielemme
kokonaan, sillä kuinka voisimme sen määrän saavuttaa? Mutta hän on
enempi kuin esikuva, hän on Vapahtaja, kaikkien palvelija, tullut juuri sitä
varten, tullut palvelemaan ja antamaan henkensä kaikkien, sinunkin,
edestäsi. Hänen laaja sydämensä särkyi sinunkin tähtesi, hänen suuri
palveluksensa koski sinuakin, hänen rukouksensa sinua, ja hänen uhrinsa,
jolla hän vahvisti rakkautensa rukouksen, myöskin sinua.
Sydän, joka hänen hoitoonsa antautuu, puhdistuu ylpeydestään ja
itserakkaudestaan ja oppii rukoilemaan Jumalan mielen mukaisesti: Herra,
opeta minua tahtomaan mitä Sinä tahdot ja tulemaan siksi miksi minut olet
aikonut, opeta tahtomaan tätä kaikesta sydämestäni ja auta ilolla antamaan
kaikki uhrit, joita sinä vaadit, sekä sinun askeleissasi palvelemaan veljiä!
Silloin saamme havaita, että rukous ei ole pettymystä eikä mielikuvitusta,
vaan voimaa. Ihmisen Poika sai rukouksen vuorilta voimaa laaksojen

palvelukseen. Ja joko sitten kunnioitamme Mestariamme varhaisella
kuolemalla niinkuin Jaakob tai pitkällä iällä niinkuin Johannes, niin on rukous
aina pyhittävä kaiken palveluksemme ja sanova meille varmasti, että sekä me
itse että ne, joitten puolesta rukoilemme ja vielä hän, joka rukoili
äidinrukouksen kerran meidän puolestamme, saamme kaikki paikan hänen,
Mestarimme, valtakunnassa.
Ja kun kerran sinne tulemme, emme enää kysele, saimmeko ylimmän vaiko
alimman paikan, sillä olemme autuaina kotona hänen luonaan, — ja
enempää kuin autuutta emme koskaan ole voineet pyytää.
MITÄ MEIDÄN ON RUKOILTAVA?

„Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen
kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle:
„Rabbi, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta olet
todistanut, katso hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönä." Johannes
vastasi ja sanoi: „ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
Te olette itse minun todistajani siihen, että sanoin: en minä ole Kristus, vaan
olen lähetetty hänen edellänsä. Jolla on 'morsian, se on ylkä, mutta yljän
ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä
minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun
vähetä. Joka ylhäältä tulee, se on yli kaikkien. Joka on syntyisin; maasta, se
on 'maasta ja puhuu maan kannalta; joka taivaasta tulee, se on yli kaikkien.
Ja minkä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustaan ei
kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se varmistaa
sen, että Jumala on totinen. Sillä se, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu
Jumalan sanoja; sillä Jumala ei anna Henkeä mitaten. Isä rakastaa Poikaa ja
on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, hänellä on
iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuulainen Pojalle, hän ei ole näkevä
elämää,. vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään." Joh. 3: 25-06.
Luukkaan evankeliumissa on kerrottuna, miten Isä-meidän-rukous on
syntynyt. Siihen aikaan oli Jeesus eräässä lähemmin tuntemattomassa

paikassa rukoilemassa. Ja nähdessään hänen rukoilevan, saivat
opetuslapsetkin halua oppia rukoilemaan. He ajattelivat: niin, hän osaa
rukoilla, jospa osaisimme mekin niinkuin hän! Ja niin he tulivat hänen
luoksensa ja sanoivat: „Herra, opelta meitä rukoilemaan !", jolloin hän opetti
heille Isä-meidän-rukouksen. Mutta he lisäsivät pyyntöönsä yhden asian; he
sanoivat: „opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti
opetus-lapsensa!" Sen oli Johanneskin siis opettanut opetuslapsilleen; ja
monet Jeesuksen opetuslapsista olivatkin ennen käyneet Johannes Kastajan
koulua.
Ja nyt on asia niin, että kirkkokansa aina käy Johanneksen koulua viimeisinä
sunnuntaina ennen joulua ja varsinkin 4:ntenä adventtisunnuntaina. On
vanhoista ajoista asti ajateltu, että hän on niin erittäin taitava valmistamaan
meitä joulunviettoon. Nytkin on hän keskuudessamme, tuo mies kamelin
karvoissa, tuo „huutavan ääni", tehdäksensä meidät valmiiksi juhlaan.
Tahdommehan niin mielellämme kaikki saada oikean joulun jälleen, rauhaa
sydämeemme ja iloa mieleemme ja kotiimme. Mutta tunnemme myöskin,
että „ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta". Sellaista
kuin rauhaa ja iloa ei totisesti voi ottaa, sitä ei voi mennä hakemaan tai
ostamaan, — se on saatava taivaasta. Mutta yhden asian voimme, voimme
sitä rukoilla.
Siksi toivoisin, että Johannes pääsisi nyt vanhaan opetustehtäväänsä
keskuudessamme ja saisi opettaa meitä rukoilemaan. On viisi rukousta, jotka
ovat hyviä osata ja joita nyt opettelemme. Jumalan Henki, auta meitä
saamaan ne rukoukset elävinä sydämeemme ja huulillemme, jotta ne toisivat
meille siunatun joulun taivaasta!
I.
Evankeliumimme alkaa kertomalla, että oli syntynyt riita Johanneksen
opetuslasten ja erään juutalaisen välillä puhdistuksesta, ja se päättyy tuohon
vakavaan sanaan, „joka ei ole kuuliainen Pojalle, hän ei ole näkevä elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään". Se alkaa kertomalla ihmisten
välisestä riidasta, ja se päättyy puheeseen riidasta Jumalan kanssa.
Kummankin vielä tänään elämästä tapaamme, riidan ihmisten kesken ja

riidan Jumalan kanssa; ja jälkimäinen on pahempi, sillä siitä edellinenkin
tulee.
Sentähden on ensimäinen rukous, jonka Johannes tänään meille tahtoisi
opettaa : anna anteeksi! Sitä merkitsi hänen toimittamansa kaste Jordanissa,
kun olivat tunnustaneet syntinsä; ja se on aina oleva ihmisen ensimäinen
rukous, kun hän nostaa silmänsä ylöspäin : Jumala, anna anteeksi ! Sellainen
on oleva rukous tuolla kirkon oven suussa, kun ihminen on tullut sisään
oltuansa poissa ehkä lapsuudestansa asti, — siinä on oleva publikaanin
rukousta: anna anteeksi; Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!
Mutta sellainen on oleva myöskin pitemmälle kirkkoon astuneitten rukous,
niittenkin, jotka uskaltavat lähelle Jumalaa, aina sinne hänen lastensa
pöytään asti, — Jumala, anna anteeksi! Sehän on Herran rukouksen viides
kohta: anna meille syntimme anteeksi. Ja tämä on oleva niittenkin rukous,
jotka taas lähestyvät joulun pyhää juhlaa, saavat kuulla sen vanhojen virsien
rakkaita säveleitä, tuntevat monien kätkettyjen, hellien muistojen voimaa
sisimmässänsä, istuvat lasten joukossa, ja taas näkevät heidän kirkkaat
silmänsä ja odottavan riemunsa, seisovat ikään kuin oven ääressä hiljaa, ja
katsovat sisään, katsovat pientä uinuvaa lasta seimen pahnoilla Jumalan
kirkkauden loisteessa ja hänen enkeleittensä ympäröimänä, — oi Jumala,
anna minulle anteeksi! Kuinka olen voinut etääntyä niin kauaksi kaikesta
tästä ja kieltää sen — tässähän kuitenkin on henkeni kotonaan! Että en ole
uskonut Poikaasi paremmin enkä elänyt iäisyyselämää vakavammin —
Isä taivaassa, anna se anteeksi! Sen rukouksen on Johannes meille opettava,
jos haluamme saada oikean joulun. Lapsi, joka häpeää nurkassansa, ei siellä
laula iloisia lauluja, ei ainakaan tavallisesti, ja niin emme mekään kykene
laulamaan joululaulujamme niin kauan kuin vielä tunnemme Jumalan vihaa
itsessämme. Vaan niinkuin muinoin tulimme ja sanoimme: „nyt olen kiltti
taas", ja niin kaikki kääntyi jälleen hyvin päin ja leikki sujui niinkuin ennen;
samoin kun menemme, sinä ja minä, Jumalan luo ja sanomme
sydämestämme: „anna minulle anteeksi, en voi kestää vihaasi kauempaa",
niin ei hänkään ole enää vihainen ; me tulemme käsikädessä hänen poikansa
kanssa, ja niin olemme taas kotona —.
Mutta joka on päässyt sovintoon Jumalan kanssa, hän haluaa myöskin sopia

ihmisten kanssa. Niinhän olemme oppineet: anna meille syntimme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi velallisillemme! Juutalainen halusi kyllä
pitää puoliansa Johanneksen opetuslapsia vastaan, vanha fariseus harjoittaa
kyllä vielä temppelikäyntiänsä, ja itserakas vanha ihminen puolustaa
mahdollisimman kauan oikeuksiansa ja arvoansa, vaatien toista syyllistä
ensin parannuksen tekoon; mutta, kristityt, jos on totta mitä laulamme
virrestä :
„Hartaasti Isää kiittäkää
Kun Poikans' meille antoi,
Ja Jeesusta ylistäkää
Kun syntimme hän kantoi,
Kun meidät kuolon kidasta
Ja pahan hengen paulasta
Jumalan lapsiks' saattoi ;" —
jos on totta, että olemme päässeet sovintoon Jumalan kanssa, niin on tämä
kaikki myöskin näyttäytyvä sovinnollisessa mielialassa. Jos voisivat suurvallat
ja pienet maat tässä vanhassa maanosassamme kauniisti ottaa toisiansa
kädestä, unhottaa vihat ja antaa toisillensa anteeksi ja sovittaa
rikkomuksensa toisilleen, niin saisi maailma onnellisimman joulun mitä
meillä koskaan on ollut; mutta sitä ei voi toivoa, sillä sydämet ovat
kääntyneet pöis Jumalasta.
Mutta sinä pienessä olossasi voit sen tehdä; anopillesi, jonka kanssa sinun
on vaikeata pysyä sovinnossa, ystävälle, joka petti sinut, ystävättärelle, jonka
loukkauspuhe tuli korviisi, aviopuolisolle, jonka kanssa olet epäsovussa, —
veljeni, sisareni, ojenna heille ystävällinen kätesi, niinkuin lapsina ollessamme
valaistun kuusen ympärillä; kuule, ojenna kätesi heille nyt kun joulun
juhla-aika taas sytyttää evankeliumin jouluvalot keskuuteemme, ja sano:
anna anteeksi, niin olet huomaava, että juuri se oli tarpeen, jotta ilosi voisi
täyteläisenä puhjeta esiin.
II.
Oli riita puhdistuksesta, kuten luimme. Ja toinen Johannes-rukous, joka
kohoaa sydämestä, kun välit Jumalan ja ihmisten kanssa ovat

rikkoon-tuneet, on tämä : Herra, puhdista minut!
Olethan huomannut kuinka kiire perheenäidillä on saada koti puhtaaksi
juhlalle; kynttiläjalat ja messinkiesineet hangataan, kaikki siivotaan ja
pestään; melkeinpä hänestä tuntuu, että ei tule kyllin puhdasta juhlaksi.
Mutta mitä sanoikaan Jeesus: „Te fariseukset puhdistatte maljan ja vadin
ulkopuolen, mutta sisäpuoli teillä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. Te
mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoliakin?
Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille
puhdasta". Luuk. 11: 39-41.
Kuinka hyvin tämä sopiikaan, sillä emmekö ole kaikki vaarassa hukkua
paljoon ulkonaiseen, mikä juhlaan liittyy, ja eikö niin helposti
jokapäiväisyyden väkipyörä tempaa meidät mukaansa; moni suorastaan
ajattelee, että kunhan on avannut kukkaronsa vähän tavallista leveämmälle
ja antanut jotain köyhille, niin on Jumala saanut joulu-uhrinsa! Mutta
Jumalahan katsoo yksinomaan sydäntä. Ainoastaan puhtaat sydämet
näkevät Jumalan ja voivat viettää joulua.
Ja jos kysyt, mikä kaipaa puhdistusta, niin vastaan: mikä sitä ei kaipaisi?
Kaikki, kaikki on puhdistettava. Puhuimme äsken jotain vihollisuudesta
ihmisten kesken; mutta tekstimme näyttää, että ystävyyskin kaipaa
puhdistusta. Sinnekin voi farisealainen hapatus löytää tiensä: tulee
mustasukkaisuutta, teeskentelyä, lamaannusta, vaativaisuutta, tahi sitten
päinvastaista, hukkumista siihen kokonaan ja kaikkineen, jumalointia ja
ylistelyä, joka ei enää näe muita. Jotakin tästä oli niissä, jotka tulivat
Johanneksen luo ja sanoivat: „Rabbi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin
tuolla puolella ja josta olet todistanut, katso hän kastaa, ja kaikki menevät
hänen tykönsä." Mutta. ei mitään tästä ollut hänessä itsessään,
Johanneksessa, joka sanoi: „hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Itse
olette minun todistajani, että sanoin : en minä ole Kristus, vaan olen
lähetetty hänen edellänsä. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä,
joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä." Tässä on
puhdas sydän, puhdas ystävyys, epäitsekäs mieli.
Hän mainitsi ilonsa yljän äänestä ja lisäsi: "tämä minun iloni on nyt tullut
täydelliseksi". On paljo meidänkin ilossamme, joka kaipaa puhdistusta

täydennyksekseen. Sillä „joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja puhuu
maan kannalta"; ja kuinka maallinen onkaan meidän ilomme, maassa kiinni,
ja maahan hautautunut ! Niin paljon maallista ja maailmallista on ilossamme,
jouluilossammekin, lapsellisuutta ja tavaran himoa, pettymystä ja
suuttumusta, pintapuolisuutta ja keveyttä; monta jouluseuraa on, jossa
Jeesus olisi hyvin vastenmielinen vieras, vieras, joka pilaisi tunnelman.
Mutta oikein teemme, jos, niinkuin lapset, jotka mielellään näyttelevät
leikkikalujansa, menemme jumalan luo iloinemme ja pyydämme: Jumala,
puhdista iloni, ettei mitään siinä olisi sinulle murheeksi! Anna siihen Henkesi,
että se olisi täydellinen ilo!
Oi, kuta enemmän tätä ajattelemme, sitä selvemmin näemme, että kaikki
kaipaa puhdistusta, — kristillinen intommekin, ettei siinä olisi lihallista
puoluemieltä, nöyryytemme, ettei se olisi salatun ylpeyden verho, itse
rukouksemmekin, jottei se olisi tavanomainen eikä teeskennelty. „En voi
nähdä syvälle itseeni", kirjoitti minulle eräs vakava, nuori ystäväni, „mutta
ulkopuolen mukaan, jonka tunnen, on kai syvemmällä huonoa. Ainoa hyvä,
minkä yleensä itsestäni löydän, on aikomus, ja mitä se on — samaa kuin
Belgian ja suurvallan välinen sopimus!" Kaikille meille tuo rukous kuuluu:
Herra, puhdista minut!
III.
Ja sitten nousee sydämen syvyydestä vielä kolmas Johannes-rukous, tämä:
täytä minut! Älä ainoastaan puhdista minua, älä yksinomaan tyhjennä minua
kaikesta mikä saastuttaa ja murehuttaa, vaan täytä minut, sinä, joka tulet
ylhäältä ja olet yli kaikkien, täytä minut omalla itselläsi! Minä saastainen
ihminen, täytä sydämeni puhtaudellasi ! Minä iloton ihminen, täytä ilollasi!
Minä ahne ihminen, täytä minut anteliaisuudellasi! Minä rakkaudeton
ihminen, täytä minut rakkaudellasi!
Koko maa rukoilee: täytä minut! Se pyytää, hiljaa se anoo: oi Jumala, joka loit
minut, täytä minut! „Koko maa on oleva täynnä Herran tuntua, niinkuin
vedet peittävät meret", niin kuuluu eräs vanha ennustus; Hab. 2: 14. Maa on
nyt kuin nurin kaatunut astia, joka kaipaa sadetta ylhäältä, — kuule mikä
valitus tässä kyyneleisessä, veren tahraamassa maassa: täytä minut, Jumalani

ja Luojani, kirkkautesi tuntemisella, jotta ihmiset lakkaisivat tekemästä
toisillensa pahaa, polttamasta metsiäni, tallaamasta peltojani ja
peljättämästä eläimiäni! Ja kaukana pakanamailla, kuule, etkö huomaa
palmulehtojen huminaa, miljoonien onnettomien, toivottomien sydänten
valitusta: sinä tuntematon Jumala, täytä minut kirkkautesi tuntemisella!
Ja sinä, joka olet kristitty, ja taas käyt viettämään joulua, etkö huomaa
suruksesi ja häpeäksesi tuota polttavaa ikävää, tuota ammottavaa tyhjyyttä,
mikä on sydämessäsi? Kaipaat poismenneitä omaisiasi, ja sen tähden ei
tunnu joululta. Tunnet, etteivät kaikki joulukirjat ja jouluseurat kykene
täyttämään sielusi tyhjää sijaa.
Rukoile Johannes-rukouksesi hänen edessänsä, joka tulee taivaasta ja on
kaikkein ylin. Sinä ainoa, täytä yksinäinen sieluni! Ja mitä sanoo Jumalan
sana Johanneksen suussa: — „Jumala ei anna Henkeä mitaten." „Minä kastan
ainoastaan vedellä", niin oli hän sanonut, „mutta joka jäljessäni tulee, hän
kastaa pyhänä Hengellä ja tulella"! Henkeä me tarvitsemme, Jumala antaa
Pyhää Henkeä, joka voi polttaa pois sen mikä oli saastaista, täyttää sen mikä
on tyhjää, ja kastella, mikä on kuivaa; ja Jumala ei anna Henkeänsä mitaten,
ei niukasti ja säästäväisesti, vaan niin, että se täyttää sydämen; silloin on taas
joulu, Jeesus-lapsi syntyy sydämessä, Jumalan-ihminen virkoaa ja laulaa
joululaulujansa; — sentähden nyt rukoilemme Johannes-rukouksemme:
täytä minut, rakas Herra, Hengelläsi, ja vuodata Henkesi köyhän, janoavan ja
joulunsa menettäneen maan päälle!
IV.
Täytä minut! Mutta ei sitä varten, että istuisin kylläisenä ja iloisena ja
joulu-iloani itsekseni nauttisin. Ei, tuosta rukouksesta: „täytä minut
Hengelläsi", kohoaa vielä esiin neljäskin Johannes-rukous, oikea
Johannes-Kastaja-rukous, tämä: käytä minua, rakas Herra, ota minut
korkeaan palvelukseesi!
„Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä", sellainen oli tämä jalo
Johannes-mieli; se oli kuin kynttilä, joka palaa jalassansa loppuun, mutta
tekee kauniin tehtävänsä, valaisee huoneen, niin että taulut seinillä näkyvät,
ihmiset voivat suorittaa työnsä ja kulkea kompastelematta; se valaisee

muille, kunnes itse on vain suitseva sydän ja sammuu. „Minä olen lähetetty
hänen edellänsä !" Minulla on asiani, ja sitä hoidan niin hyvin kuin taidan ja
niin kauan kuin voin, palvelen toista, ja hänen kunniansa on minun iloni.
Mutta etkö tunne, että juuri sellaista mieltä kaipaamme, ja se vasta toisi
meille reippautta ja oikeata joulu-iloa? Jospa Jumala käyttäisi minua! Jospa
osaisin unhottaa itseni, jotta myös unhottaisin ikäväni ja valitukseni,
pettymykseni ja vaatimukseni, unhottaa itseni Jumalan ja muiden ihmisten
tähden! Jospa osaisin mennä viemään sanomaa hänestä toisille, saisin olla
valona, joka valaisi pimeissä ja köyhissä majoissa ja tuli tuomaan jotain
hyvää unhotetuille ja yksinäisille; jospa voisin olla valona murheellisille ja
katkeroituneille sydämille evankeliumin kautta ja saisin tuoda ilosanomaa ja
joulurauhaa epäileville ja maahan painuneille!
Kristitty veljeni ja sisareni, ketä tahdot näin muistaa, kenen luo mennä
tekemään jotain hyvää? Ajattele nyt: onko hän vanha, köyhä suku-laisesi,
onko hän sinun pesijäsi tai maidontuojasi, vaiko vanha palvelija lapsuuden
kodistasi? Kuka hän on? Onko näitä joku kovia kokenut kotiasuinseudullasi
tai jotkut sairaat sairasvuoteissansa? On aikaa vielä kirjoittaa joku
ystävällinen, hyvä kirje jollekin, josta tiedät, että hän sellaista
huomaavaisuutta tarvitsisi, on aikaa ostaa jotain ja liittää joku persoonallinen
sana mukaan.
Kaikki me olemme käyttökelpoisia, kunhan vain tahdomme olla. Eikä vain
jouluna, vaan kaiken vuotta. Anna siis Johanneksen laskea tämäkin rukous
sydämeesi: oi, joulun Herra, käytä minua, käytä tekemään sinua suureksi
ihmisille, vaikkapa itse vähentyisinkin. Ja hän on sinua käyttävä,
esirukoustasi, lahjojasi ja todistustasi.
V.
Ja niin kuluvat vuodet, tämäkin vuosi taas pian, ja elämän joulukuu lähestyy,
ja sentähden pyrkii sydämeesi vielä viides ja viimeinen Johannes-rukous,
nimittäin : kätke minut, rakas Herra, ja ota kotiisi!
Sana, jonka tänään olemme kuulleet, oli Johanneksen joutsenlaulu. Kun
joutsen kuolee, tiedäthän, että satu kertoo, että se silloin laulaa kauneimman
laulunsa. Tämä on Johanneksen laulu, kaunein minkä hän lauloi ja myös

viimeinen. Ankara aika oli hänellä vielä edessä, ankarampi kuin hän itse
aavistikaan, kun Jumala sulki hänet kiviseen vankikomeroon, ja hänestä
tuntui, että Jumalakin oli silloin hänet unohtanut. Jeesus kasvoi, mutta hän
vähentyi, kunnes oli vankiraukka vain. Mutta Jeesus ei häntä unohtanut, vaan
lauloi hänkin laulun hänestä: et ollut ruoko tuulessa. Ystäväni Johannes, et
ihminen pehmeissä vaatteissa, enemmän olit kuin profeetta, suurin
vaimoista syntyneistä, enkeli, joka valmisti tietä Jumalan Pojalle, ja autuas
sinä, joka et loukkaannu minuun! Ja niin kätkettiin Johannes ; ne kaksi
opetuslasta, jotka vielä pysyivät hänessä ja välittivät sanaa hänen ja
Jeesuksen välillä, ei erottaakseen heitä, vaan yhdistääkseen, he hautasivat
hänet eräänä murheen yönä; mutta pimeän kuoleman-virran tuolla puolen
hänen sielunsa pääsi elävien maahan!
Sitä laulua mekin laulamme. Kätke minut, Herra ja ystävä! Kätke kuinka ja
koska tahdot. Mikä odottaneekin meitä: pettymyksiä, alennuksia ja elämän
pelkoa, sen tietää yksin hän — oi, älköön koskaan yhteytemme hänen
kanssaan lakatko! Tulkoon Johannes-rukouksemme aina vain palavammaksi:
oi, Jeesus, kaipaan ollakseni siellä missä olet, niin ota siis minut luoksesi!
Niin, te jotka olette nuoria, ja joilla on kasvavia lapsia kodeissanne, te
iloitsette täällä joulusta ja haluatte olla täällä vielä edes jonkun aikaa.
Rukoilkaa sitäkin häneltä, mutta lisätkää: Sinun tahtosi tapahtukoon; tee
minut valmiiksi ja matkaan lähteväksi, kun se aika tulee, ja anna elämäni olla
joutsenlaulu, joka lopussaan kauneimmin sinua
ylistää!
Oi Jeesus, opeta meitä rukoilemaan! Auta meitä käymään jouluamme kohti
Johannes-rukouksinemme: anna anteeksi syntini, puhdista sydämeni, täytä
minut Hengelläsi, käytä minua palvelukseesi, ja kätke minut otollisena
aikana!
KETÄ JUMALA VOI SIUNATA?

„Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksellakin oli, joka ei, vaikka
hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen sitä, että oli
yhdenvertainen kuin Jumala, vaan pani itsensä tyhjäksi ja otti palvelijan

'muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin
ihminen: hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan saakka, jopa ristin
kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja
antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikki
polvet notkistukoot Jeesuksen nimeen, sekä niiden, jotka ovat taivaissa että
niiden, jotka ovat maan päällä, ja niiden, jotka ovat maan alla, ja jokainen
kieli tunnustakoon Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."
Filipp. 2: 5-11.
Kun seurakunta käy arvostelemaan papin julistusta — ei yhtä saamaa, sillä
sehän voi onnistua paremmin taikka huonommin, ja huonompi oli ehkä
suuremmaksi siunaukseksi — vaan julistusta kautta koko kirkkovuoden; ja
kun pappi itse käy tarkkaamaan saarnatointansa — jota hänen usein pitäisi
tehdä — niin on yksi mittapuista, joiden mukaan asiaa on arvosteltava,
varmaankin oleva tämä: mikä sija on Jeesuksen Kristuksen ristillä tässä
julistuksessa? Onko se keskeisenä asiana, vai jääkö se syrjään, peittyen
paljon muun alle?
Näin ajatteli myöskin apostolisen ajan suurin saarnaaja, apostoli Paavali,
tekstisanojemme kirjoittaja, omasta puheestansa, kun hän lausui
korinttolaisille: „Olin päättänyt, että teidän luonanne ollessani tunnen
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen, ja hänetkin ristiinnaulittuna." 1 Kor. 2: 2.
Galatalaisille hän huudahtaa: „Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen
Jeesus Kristus on kuvattu ristiinnaulittuna?" Gal. 3: 1. Niin on aina ollut.
Ajatelkaamme eräiden Tanskan saarnamiesten saarnoja, esim. Rudolf
Frimodtin (herätyssaarnaaja P. Johanneksen kirkossa, kuollut v. 1879) tai
Jakob Pauliin (Vor Frue kirkon rovasti, kuollut v. 1915), niin huomaamme,
että keskipisteenä kummankin muuten niin erilaisessa julistuksessa on ollut
sama asia: Jeesuksen risti. Mutta tämä on ymmärrettävä oikein. Ei
ulkonaisesti, taikamielisesti tai koneellisesti, jotenkin niin kuin vanhat
muinoin, jotka taikauskoisesti tekivät ristinmerkin ja siten ajoivat saatanan
tiehensä, ikäänkuin ristillä itsellään tai ristinmerkillä sinänsä olisi ollut joku
pelastava voima.
Ei, Paavali sanoo niin merkitsevästi: Jeesus Kristus, ja hänkin ristiinnaulittuna.

Risti ei pelasta, vaan ristiinnaulittu. Ei ristiinnaulitseminen, ei naulat, ei veri,
joka vuotaa alas ristinpuulle, ei tuska, joka palaa runnelluissa jäsenissä, vaan
hän itse, hän joka kärsii ja tämän kaiken kestää. Yhdellä sanalla sanottuna
tekee sen mieli, — sana, jonka tekstimme alussa kohtaamme.
Mieli, mieliala, siitä on kysymys. Ryövärin ja monien muitten risti ei ketään
pelasta; mutta Jeesuksen risti pelastaa, sillä hän riippui siinä ja kuoli oikealla
Vapahtajan mielellä. Ennen puhuttiin ja myöskin laulettiin aina verestä.
Kokonainen veriteologia syntyi, ja ulkopuolella olevat tunsivat melkein
vastenmielisyyttä sitä ainaista verta kohtaan, josta puhuttiin, —
Muistan esim. erään vanhemman kristityn miehen sanoneen Frimodt'ista: „ei,
hän puhui aina vain verestä", ja sen tähden hän mieluummin kuunteli
Rindom'ia, jota hän paremmin ymmärsi. Eikä olekaan veri sinänsä se joka
pelastaa, vaan niinkuin on sanottu Heprealaiskirjeessä, tuossa kauniissa,
syvässä kirjeessä: „
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle
vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän Kristuksen
veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana
Jumalalle, on puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista
palvelemaan elävää Jumalaa". Hepr. 9: 13, 14. Hän, joka iankaikkisen Hengen
kautta uhrasi itsensä, — siinä se taas on: hän itse, hänen sisäinen henkensä,
Jeesuksen mieli, se yksin saattoi tuottaa omilletunnoille rauhaa ja
puhdistusta. Ja nyt sanoo apostoli kristityille Filippissä ja myöskin meille:
„olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksellakin oli". Se mieli, jonka
Jumala siunasi niin, että se saattoi tuottaa pelastuksen kaikiksi ajoiksi, se on
oleva myöskin hänen kristityillään. Niin pyydämme ja rukoilemme siis
Jumalaa johtamaan meitä oikeaan vastaukseen, kun kysymme: minkälainen

oli hänen mielensä ja minkälainen on oleva meidän?, ja kuinka saamme
saman mielen, joka hänelläkin oli?
I.

Minkälainen oli se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli? Tämä on siis
ensimäinen kysymyksemme. Ja kun Paavali siihen vastaa, näemme, että hän
ei pysähdy ristiin ja Pitkänperjantain kohdalle, vaan hän tarkastaa koko sitä

elämää, joka oli ristin edellä jouluyöstä alkaen, meneepä hän vieläkin
pitemmälle, menee takaisin aina siihen iäisyyteen asti, joka muodostaa
Jeesuksen erikoislaatuisen elämän taustan. „Hän, joka ei, vaikka hänellä
olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen sitä, että oli yhdenvertainen kuin
Jumala, vaan pani itsensä tyhjäksi", — sen sanan täyttä ymmärtämistä varten
meiltä kyllä puuttuu avain; muistanpa, kuinka vaikea se sana oli oppia ulkoa
katekismuksestakin siihen aikaan kun lapsia pitkillä ulkoluvuilla vaivattiin;
emmekä voi tietää, minkälainen oli sen ajan ajatustapa, joka on sanellut tuon
kummallisen käänteen: „hän ei katsonut saaliikseen", ryöstösaaliikseen sitä
tai sitä; mutta ajatus on silti selvä: jo iäisyydestä asti, jolloin
Jeesus oli kotona Jumalan luona, ja omisti kaiken hänen kunniansa ja
rakkautensa, voimansa ja valonsa, oli hänellä jo tuo mieli, joka ei ollut
saaliinhimoinen, vaan päinvastoin itsensä alentava. Unohtumattomasti
muistan erään naishenkilön yhteiskunnan huipuilta, jolle pehmeät
lattiamatot ja loistavat salit aina tuottivat itsesyytöstä, kun hän aina ajatteli
toisia, jotka taistelivat nälkää ja puutetta vastaan. Hänen velvollisuutensa
puolisona vaativat häntä jäämään siihen, missä hän oli, mutta kirkon historia
tuntee kyllä henkilöitä, jotka jättivät rikkautensa ja asemansa elääksensä
vapaaehtoisessa köyhyydessä. Sen he olivat oppineet Jeesukselta.
Puhuaksemme ihmisten tavoin: hän istui siellä ylhäällä, ja sellainen rakkaus
oli hänessä syttynyt syntiinlangenneisiin maan päällä, ettei enkelten
ihmeellinen laulu ja rakkaus, ei kaikki taivaan ihanuus, tuottanut hänelle
täyttä riemua ennen kuin hän oli tehnyt, mitä voi tehdä, pelastaaksensa
heidät. Ja aina on tultava alas autettavien luo, jos haluaa heitä nostaa. Sen
hänkin teki; ja jouluyö oli se suuri rajakohta, jolloin hän „otti palvelijan
muodon päällensä ja tuli ihmisten “kaltaiseksi". Silloin alkoi hänen elämänsä
toinen nuo 33-vuotiset vaellusvuodet. Muoto oli toinen, mutta mieli oli
sama. Se ei ollut vaativainen tai hallitsemisen, vaan palvelemisen mieli.
Sanoihan hän kerran : „Ihmisen Poika ei tullut palveltavaksi, vaan
palvelemaan" ; siinä oli hän oleva oikealla paikallaan, niin hän ajatteli. Luepa
kerran hänen ihmeellisen kaunista elämänkuvaustaan neljännestä
evankeliumista juuri tältä näkökannalta, niin olet näkevä kuinka täydellisesti
tuo sana siinä toteutuu. Aina hän palveli: äitiänsä ja nuoria häissä, sairaita

kaiken päivää auringonlaskuun asti, nälkäisiä korvessa, opetuslapsiansa,
pettäjäänsäkin, kunnes kirjaimellisesti palveli heitä vesiastiallaan ja
pyyhinliinallaan, kun pesi heidän jalkansa.
Syvissä laaksoissa juoksee tämä elämänvirta, mutta se laulaa eloansa
niinkuin metsän puro ja virkistää jokaista, joka likellä on, ja kaikki vihannoi
siellä minne se tulee. Mutta vieläkin syvemmälle hän astui, alentaen itsensä
niin sanoaksemme toisen kerran. Sillä kun hän „olennoltaan havaittiin
sellaiseksi kuin ihminen, nöyryytti hän itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan
saakka, jopa ristin kuolemaan asti", — hänen elämänsä kolmas jakso.
Yhä raskaammaksi kävi hänen osansa, mutta mieli oli aina sama.. Se ei ollut
ylpeä ja katkera, vaan nöyrä ja kuuliainen, kuuliainen häpeälliseen ja
huutavan väärään kuolemaan asti. Tie pelastukseen kävi siitä, sentähden ei
hän sitä väistänyt. Ihmiset vaativat sitä, eikä Isä sitä estänyt, sentähden
kantoi hän osansa hiljaa ja tyytyväisenä. Silloin vietti rakkaus voittoriemua
syvimmässä alennuksessaan. Ei mikään voinut myrkyttää eikä järkyttää tätä
Vapahtaja-mieltä„ siksi voittaa synti ja kuolemakin. Ja siitä alkoi neljäs
elämänjaksonsa.
„Sentähden on Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen,
kaikkia muita nimiä korkeamman, — niin että Jeesuksen nimeen
notkistukoot kaikki polvet, niiden, jotka ovat taivaissa ja niiden, jotka ovat
maan päällä, ja niiden, jotka ovat maan alla (joko sitten vainajien tai
henkivaltojen), ja jokainen kieli tunnustakoon Isän Jumalan kunniaksi, että
Jeesus Kristus on Herra".
Hänen osansa muuttui siis kokonaan sitten kun hän oli päättänyt
kärsimyksensä, kaikkien palvelijasta ja synninkantajasta oli tullut Herra ja
Tuomari ja Vapahtaja, mutta mieli oli taaskin sama: „Isän Jumalan kunniaksi",
ja nimi sen mukainen: Jeesus, Vapahtaja. Ylistetty olkoon Jeesus nimi, tämä
kallis nimi, sillä saamme siis vielä tänäänkin laskea luottamuksemme ja
rakentaa toivomme siinä ilmenevään mielialaan: kaiken kalliisti ostetun
kokemuksensa ja taivaallisen korotuksensa, kaiken vaikutusvaltansa ja
voimansa on hän siis käyttävä tähän yhteen — sielujen pelastamiseen, sillä
sitä, vain sitä, hän tahtoo.

II.
Mutta sama mieli olkoon teillä, mikä Jeesuksella Kristuksellakin oli, sanoo nyt
apostoli. Hänen mielialastaan riippui kaikki, ei jumaluudesta, ei rististä eikä
verestä sinänsä, vaan siitä mitä hän itse oli ja tahtoi. Niin on asia aina.
Meidän on kyllä tapana sanoa: usko pelastaa. Ei, usko ei pelasta ketään!
Vapahtaja pelastaa, ja häneen tulee oikein kyllä uskolla turvata. Mutta uskoa
ei ole se, että meillä on oikea ajatus ja käsitys, että sanomme niin ja amen
kaikkeen, mitä on kirjoitettuna raamatussa ja tunnustuskirjoissa. Se on
uskoa, kun ottaa kiitoksella vastaan sen sanomattoman suuren lahjan, jonka
Herra Jeesus tarjoaa. Se mieli, joka syvästi ja rehellisesti tunnustaa oman
voimattomuutensa auttamaan itseänsä, arvottomuutensa elämään Jumalan
maailmassa, se on sellainen mieli, jonka Jumala voi siunata ja korottaa. Se on
sama mieli, joka oli Kristuksella Jeesuksella, uskoon ja ylöspäin kääntynyt
mieli.
Ulkonainen asema ja elämän olosuhteet eivät tule tässä kysymykseen. Yhtä
vähän kuin köyhyys tai risti tai veri sinänsä teki Jeesuksen Vapahtajaksi,
koska mielialasta köyhyydessä ja ristillä kaikki riippuu, yhtä vähän
pelastumme ulkonaisten seikkojen nojalla, vaan sen sijaan kaikissa
olosuhteissa omistamamme oikean mielialan kautta. On erehdytty
kristikunnassa, kun on ajateltu, että kirjaimellinen Jeesuksen seuraaminen on
tarpeen, ja niin on menty munkkeina erämaihin tai tavoiteltu marttyyriutta.
Vieläkin on sama ajatustapa tavattavissa: ellei mene ulos lähetysmaille tai
asu ahtaasti syrjäkadun takapihoilla, ei voi olla oikea kristitty. Se on tyhmää.
Mielialastahan kaikki riippuu. Voi mennä lähetysalalle ja käydä siellä ylpeäksi,
ja voi asua sivukaduilla ja käydä katkeraksi, jolloin ei siitä hyötyä ole; ja voi
asua kauniissa huoneistossa ja nauttia hyviä tuloja, ja omistaa se oikea
herttainen Jeesus-mieli, jotka aina tahtoo levittää ympärillensä valoa ja iloa
ja olla hyvä muille.
Mieliala, mieliala! Meidän tulee pitää syntiä pahana, taistella urhoollisesti,
rehellisesti ja väsymättömästi sitä vastaan, niin epäsiveyttä kuin
epäystävällisyyttäkin; aina ihmisten joukossa omistaa palvelustmieltä, joka
niin mielellään lieventää heidän vaikeuksiansa ja keventää heidän elämäänsä;
olla elämänkohtaloitten keskellä kärsivällinen ja hiljainen ja niissä rukoilla:

ota risti minulta, kun voin sen kestää, ja älä tee sitä raskaammaksi kuin voin
kantaa, ja opeta minulle sen alla mikä minulle on tarpeellista mieleni
jalostumiseksi; meidän tulee lapsen luottamuksella Jumalan edessä sanoa:
Jeesuksen tähden olet minun Isäni, joka minua rakastat, sentähden sen
uskon ja koetan kaikessa täyttää tahtosi; — katso, tällaisen mielen on Jumala
siunaava ja korottava! Notkistuneilla polvilla, s.o. nöyrällä ihmisellä, on
paikkansa Jeesuksen istuimen edessä hänen taivaassansa.
III.
Mutta kysynet lopuksi: kuinka saisin sen mielen, joka Jeesuksella oli, ja joka
minullakin olisi oleva? Vastaan sinulle: on yleinen kokemus, että ihminen
muuttuu sen kaltaiseksi, jota hän ihailee ja jonka seurassa hän paljo on.
Tunnen ihmisiä, joitten vaikutus on jalostava. Heistä käy pyhittävä voima.
Heidän seurassansa tulee itse paremmaksi. He tulevat luokseni, istuvat
hetkisen kodissani puhellen kanssani, ja kun ovat menneet, ajattelen
itsekseni: sellainen pitäisi olla, koetan minäkin paremmaksi tulla. Jumalalle
kiitos näistä pyhitetyistä ihmislapsista! Ja kun ahkerasti ja runsaasti olemme
Jeesuksen seurassa, puhumme hänelle monista asioista, vähitellen kaikista
asioistamme, ja vaikenemme hänen edessänsä, annamme hänen olentona
oikein puhua meille, ajattelemme sitten hänen sanojansa ja kätkemme ne
sydämeemme ja koetamme ne pitää, notkistamme polvemme hänen
edessänsä niitten kanssa, jotka taivaissa ja maan alla ovat, me raukat, jotka
vielä maan päällä matelemme, teemme sen joka paikassa, myöskin
ehtoollispöydässä, kuuliaisina hänen asetuksilleen, — silloin, ystävät, ei voi
toisin olla, kuin että aikaa myöten saamme sen saman mielen, mikä
Kristuksella Jeesuksellakin oli. Jumala meitä kaikkia siihen auttakoon! Amen.

