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Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen . 
Luen meille Jumalan sanaa Apt.8:35, 39 b. 
Kalliisti lunastettu juhlakansa. Parhaita eväitä  kotimatkalle. Näin on juhlien käsiohjelmassa 
linjattu tämän päätösjuhlan sanomaa. Mitä nämä parhaat eväät ovat?   Siihen vastaa 
luetut tekstin sanat. 
 
Juhlasta kotimatkalla oleva mies sai parhaat eväät.  
Jerusalemissa oli pidetty juhlat. Mukana oli mies Etiopiasta, joka siihen aikaan oli nykyisen 
Sudanin alueella olleen valtakunnan nimi. Kandake oli siellä hallitsevan kuningattaren 
arvonimi. Sudan on nyt Evankeliumiyhdistyksen yksi Afrikan maanosan lähetyskentistä. 
Juhlasta kotiin palaava mies oli arvoltaan valtionvarain ministeri. Hänen sydämensä ei ollut 
kiinni rahassa ja sen orjuudessa, vaan hän kaipasi pysyvää rauhaa ja pelastusvarmuutta.  
Hän oli ostanut juhlilta kirjan, profeetta Jesajan kirjan. Oletko sinä ostanut kotimatkalle ja 
kotiisi kirjapöydältä kirjan? Raamatun sanaa opettava kirja on siunauksen kanava. Arvi 
Siponkoski, edesmennyt veteliläinen oto-saarnaajamme sanoi, että ”uskova ihminen ei lue 
hyviä, vaan parhaita kirjoja.” 
 
Tuo tekstissä kerrottu mies oli etsivä ja kyselevä. Hän luki ja halusi saada selvyyden. 
Siihen otolliseen hetkeen Jumala lähetti avuksi Filippuksen, yhden alkuseurakunnan 
diakoneista. Kirjaansa lukeva mies tekee kysymyksen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä 
profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Tässä oli kysymys, siinä oli teksti. 
Miten Filippus  toimi? 
 
Lähtien  tästä kirjoituksesta  julisti hänelle evan keliumia Jeesuksesta.  Apt.8:35.  
Kandaken hoviherra luki profetiaa Messiaasta, jonka päälle Jumala heitti Golgatan 
sovintopäivänä  kaikkien meidän syntivelkamme. Jes.53. Pyhä Henki oli tuon sanan 
innoittanut, profeetta oli sen julistanut ja nyt sen lukee mies, jolle arvokkainta oli päästä 
selvyyteen. Omantunnon rauhaan ja pelastusvarmuuteen. 
 
Pääasia on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta 
Raamattu antaa selvän opetuksen evankeliumin sisällöstä ja sen voimasta. Evankeliumi 
on sanoma Jeesuksen sovintokuolemasta, jossa Jumalan, Isän sydän on sovitettu 
Jeesuksen sovintoveren kautta kertakaikkisesti. Ja koko syntivelkamme maksettiin. 
Olemme lunastettuja. Armoon ostettuja.  Martti Luther sanoo: Evankeliumi on sellainen 
sana, joka tarjoaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta hänen verellään ansaitun  armon ja 
laupeuden.” Mannaa Jumalan lapsille. s. 136. Tämä evankeliumi on Jumalan voima 
ihmiselle uskoon tulemiseen. Uskoon palaamiseen. Uskossa pysymiseen loppuun asti. 
Siunattu pyhä ristin- ja ylösnousemuksen evankeliumi!  
 
Millään muulla uutisella ei voida ihmistä auttaa elävään uskoon. Filippuksen uskollisuus 
Raamatun sanalle ja evankeliumin julistaminen Jeesuksesta Kristuksesta kyselevälle 
ihmiselle velvoittaa meitä kirkkomme ja herätysliikkeemme julistajia toimimaan samalla 
tavalla. Kun uskomme Jumalan sanan ja siinä pysymme, niin Jumalan voi antaa vielä 
virvoittavat herätyksen keskuuteemme. Evankeliumi on Jumalan voima. Miksi emme sitä 
käytä? Niin, miksi? 
 



Pyhä Henki kirkasti sanan ja mies uskoi ja omisti autuutensa Jeesuksessa. 
Luukas kertoo, että mies pyysi Filippusta kastamaan hänet, koska hän oli kastamaton 
ihminen. Filippus palveli Jumalan sanan mukaan ja kastoi hänet vedellä Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen. Sanan aidossa merkityksessä Sudanin hoviherra on nyt autuas 
Jumalan lapsi. Syntinsä anteeksisaanut, Jumalan lapseksi päässyt ja taivaan kansalaisena 
matkalla ajalliseen ja Taivaan kotiin. Mitä tästä seurasi?   
Sen kertoi tekstin toinen jae: ” Ja hän jatkoi matkaansa iloiten .” 8:39b. 
Hänellä oli kolme syytä onnelliseen kotimatkaan:  Hänen syntinsä olivat anteeksiannetut 
Jeesuksen veressä. Hän oli kastettu Jumalan lapsi ja hänellä oli uskonystävä. Parhaat 
eväät kotimatkalle.  
 
Juhlakansa. Meitä on tässä lukuisa joukko. Yksilöitä kaikki. Sana sinulle kyselevälle: Älä 
lähde kotiisi ilman parhaita eväitä. Älä lähde epävarmana ja maailman arvoihin 
takertuneena. Sinulle on julistettu evankeliumia. Sen Pyhä Henki kantaa sydämeesi 
saakka. Saat uskoa jo nyt ja olla varma pelastuksestasi Jeesuksen omana. Olet kastettu ja 
siksi kuulut Jeesuksen joukkoon. Sinulla on uskonystäviä täältä Kälviän 
evankeliumijuhlasta. Samassa uskossa ja tunnustuksessa Filippuksen ja hoviherran 
kanssa.  
 
Uskossa Jeesuksen omana joudut myös taisteluun, säilyttää usko hyvässä 
omassatunnossa loppuun saakka. Sielunvihollinen antaa meidän olla uskonnollisia ja 
harrastaa kristillisyyttä. Se on epäuskon tie, joka vie kadotukseen, ellei herää ajoissa ja 
usko Jeesukseen Kristukseen.  
Jeesus Kristus on meidät verellänsä lunastanut, että saamme elää hänen 
valtakunnassaan ja pääsemme taivaaseen Jumalan Pojan uskossa. Kuulit oikein: Jumalan 
Pojan uskossa. Sen sinulle kirkastaa Pyhä Henki ja todistaa Jumalan sana.  Saat palata 
kotiisi iloiten : uskossa, kerran kastettuna Jumalan lapsena ja uskonystävien kanssa.  
Aamen.  


