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Kaukana kotoa? 
 
Tälle raamattuopetukselle oli annettu alaotsikoksi ”Ohjeita tien löytämiseen ja perille 
pääsemiseen”. Valmistellessani olen ajatellut juuri sellaista ihmistä, joka ajattelee olevansa 
kaukana Jumalasta, mutta joka haluaisi löytää taivaan tielle ja päästä kotiin. Joka on 
saanut kutsun, mutta jolta puuttuu ajo-ohje. 
 
1. Luotettava kartta: Pyhä Raamattu 
Hauskoja tv-mainoksia aikoinaan olivat ne, joissa autolomailijat yrittivät löytää sukulaisten 
tai työkavereiden kesäpaikalle. Milloin milläkin murteella ystävälliset suomalaiset yrittivät 
auttaa ja neuvoa eteenpäin. Kädet kävivät ja ohjeet olivat epäselviä, ristiriitaisia. Ei 
lisääntynyt luottamus. Mainos päättyi lopuksi toteamukseen: pitäisi olla kartta... 
 
Sinulle joka tunnet olevasi kaukana ja kyselet tietä, ensimmäinen ohjeeni on: tarvitset 
kunnon kartan! Kartan, jonka ohjeisiin voit varmasti luottaa. Sellainen on pyhä Raamattu, 
Jumalan sana. Se ei ole vain ihmisten sanaa ja sanoja Jumalasta, vaan Jumalan sana ja 
ilmoitus. 
 
Apostoli Paavali kirjoitti 2. kirjeessään Timoteukselle (3:14–16): 
Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen 
oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, 
niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt 
kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon 
mukaiseen elämään. 

 
Vaikka et olisikaan tuntenut pyhää Raamattua lapsesta asti, vielä ehtii ja vielä kannattaa. 
En aio tässä käsitellä koko kirjan sisältöä, mutta sanon, että Raamatusta avautuu ja 
selviää tie, joka vie kotiin Jumalan luo. Raamattu on pelastuksen kirja! Siksi tämäkin puhe 
on ”raamattuopetus” ja kaikki Evankeliumijuhlan puhujat tahtovat puhua sen mukaan miten 
Raamattuun ”on kirjoitettu”. 
 
Hanki itsellesi Raamattu ja lue sitä! Kuuntele vain sellaisia neuvojia, opastajia, jotka 
lupaavat pitäytyä Raamatun opetuksessa. Jeesus sanoi, ettei sokea voi sokeaa taluttaa. 
Muutoin putoavat pian samaan kuoppaan. Psalmin 119:105 Jumalan lapsi sanoo: 
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. 
 

2. Jumalakin etsii 
Kaukana kotoa? Sinä et ole ainoa, joka tunnet olevasi kaukana ja haluaisit lähemmäksi. 
Raamatun mukaan Jumala itse etsii kadoksiin joutunutta ihmistä yhteyteensä. Ja on 
etsinyt jo pitkään - siitä saakka kun ihminen paratiisissa lankesi, kun synti rikkoi välit ja vei 
kadotuksen tielle. 
 
Tieto on tärkeä sille, joka on eksyksissä: Et ole vain omien voimieni varassa. Ei pidä 
vaipua epätoivoon. Kotona ei vain passiivisena odoteta, vaan hälytys on tehty ja 
kadonnutta on jo lähdetty etsimään. 
 

– Mitä sitten on jo tehty? Miten Jumala on etsinyt? 
 



Vanhasta testamentista voimme lukea kuinka Jumala on uskollinen. Hän ei ole jättänyt 
syntiin langennutta ihmistä. Hän ei ole unohtanut omaansa. 
 
Herra kutsui Abrahamin, lupasi jälkeläisen ja siunauksen, joka tulee kaikille kansoille. Tuo 
Abrahamista polveutunut kansa sai lupaukset pelastajasta. Sille ilmoitettiin myös Jumalan 
pyhä tahto. ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.” 
 
Israel sai käskyt lain tauluissa, mutta yhä uudestaan se luopui ja kapinoi. Miten Jumala 
kaiken näki? 
 
Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän 
rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, 
niin ettei hän teitä kuule, sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden 
saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta... (Jes. 59:1–3) 
 

Profeettojen kirjat ovat tulvillaan nuhtelua synnistä. Mutta saamme lukea myös 
paluukutsuja: Palatkaa hänen luokseen, Israelin lapset, hänen, jonka luota olette kulkeneet niin 

kauas! (Jes.31:6) 
 
Sano heille: Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan 
että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, 
israelilaiset! (Hes. 33:11) 

 
Uudessa testamentissa pääsemme jouluun ja uuden liiton pääsiäiseen. Evankeliumit 
kertovat ja apostolit todistavat, kuinka Jumala on lähetti Poikansa maailmaan pelastajaksi. 
 
Golgatalla – Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi 
heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. (2.Kor.5:19) 

 
Jeesuksen ylösnousemus aloitti pelastushistoriassa uuden vaiheen. Apostoleille uskottiin 
sovituksen sana. Nyt Jumala etsii evankeliumin kautta, jota on määrä julistaa taivaasta 
lähetetyssä Pyhässä Hengessä kaikille. 
 
Paavalin 1. kirjeestä Timoteukselle 2. luvun alusta: 
Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien 
ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja 
rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. 
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki 
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 
Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi 
itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. 
Tämän sanoman julistajaksi ja apostoliksi minut on asetettu. Puhun totta, en valehtele. Minut on 
pantu kansojen opettajaksi, opettamaan niille uskon totuutta. (1. Tim. 2:1–7) 

 
Kuulitko: yksi on välittäjä, Kristus Jeesus. – Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, 
todistukseksi Jumalan tarkoituksesta. 
 
Ja seurakuntaa on kehotettu rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Sinunkin puolestasi! 
Ei siis tarvitse kenenkään arkana epäillä Jumalan tahtoa. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Hän tahtoo antaa anteeksi. Hän tahtoo sinut 
ja minut kotiin. 
 

3. Kohtauspaikoille! 



Ennen evankeliumijuhlillakin oli aina kohtauspaikka. Väkijoukossa eksyneet saattoivat 
löytää sen luona toisensa. Nykyään juhlavieraat pärjäävät, kun on kännykkä ja akussa 
virtaa. Lapsilla on numero tarrana selässään ja monilla on taskussa jo oma älypuhelin. 
 
Kristuksen kirkossa ovat kohtauspaikat edelleen käytössä. 
Jeesus asetti seurakunnalleen armonvälineet, joissa hänet voidaan kohdata 
henkilökohtaisesti. Joka tahtoo löytää taivaan tielle ja päästä kerran perille kotiin, tarvitsee 
näitä kohtauspaikkoja: pyhä kaste, evankeliumin saarna ja ehtoollinen sekä rippi. 
 
A) Kaste 
Kristityksi tullaan pyhässä kasteessa. Siinä Isä ottaa lapsekseen, Poika pukee 
vanhurskauteensa ja Pyhä Henki synnyttää uudesti, tekee asunnokseen. – Se tarkoittaa, 
että jos sinut on kastettu, sinä kuulut jo Kristukselle. Olet saanut kaiken mitä tarvitaan 
pelastukseen, kun olet saanut Jeesuksen. Saat uskoa ja iloita tänään Jumalan lasten ja 
taivaan perilliset kanssa. 
 
B) Evankeliumin julistus 
Mutta moni on kulkeutunut kasteen jälkeen maailman mukana. Ei ole saatu Jumalan 
sanan ravintoa, opetusta ja niin epäusko on vallannut sydämen uudelleen. Jumalan 
kasteessa solmima liitto on kuitenkin voimassa ja siksi Pyhä Henki etsii evankeliumin 
välityksellä ja kutsuu palaamaan. Juuri sitä varten nämäkin juhlat ovat, jotta Herra Jeesus 
evankeliumin sanan kautta pääsisi kohtaamaan niitä, jotka kuuloetäisyydelle tulevat. 
Juhlaa varten on tehty paljon ihan ruumiillista työtä, mutta kaikki se työ on tehty uskossa 
evankeliumin voimaan ja luottaen apostolin sanaan: ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta 
kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” – Mene siis sinne, missä opetetaan Raamatun 
mukaan, missä Jeesusta rukoillaan ja hänestä lauletaan. Sanan kautta Pyhä Henki 
kirkasta Kristusta ainoana Vapahtajana ja rohkaisee rukoilemaan hänen nimessään apua 
kaikkeen elämään. Juuri sinua Jeesus tahtoo sanassaan kohdata ja vetää taivastielle. 
 
C) Ehtoollinen 
Mutta vieläkin joku kokee, että jää kauaksi. Tai ettei rohkene ottaa omakseen… 
Ehtoollinen tuo Jeesuksen ihan lähelle. Sen lähemmäksi et tässä maailmassa voi 
Jeesusta päästä. Kun otamme leivässä ja viinissä Jeesuksen ruumin ja veren, saamme 
synnit anteeksi. Ylpeät ja itseriittoiset ihmiset karttavat jumalanpalveluksia, kun kuvittelevat 
itsestään liikoja. Mutta syntisyytensä tietävän on päästävä ehtoolliselle usein. Sillä 
ehtoollinen puhdistaa ja liittää Kristuksen ruumiiseen, Jumalan lasten joukkoon täällä 
ajassa ja perille päässeisiin iäisyydessä. 
 
D) Rippi ja sielunhoito 
Vielä yksi tärkeä kohtauspaikka: yksityinen rippi. Rippi on hyvä kohtaamispaikka sille, joka 
ei oikein evankeliumin saarnasta pääse varmuuteen, olenko minä nyt varmasti taivaan 
tiellä. Siinä saa ääneen tunnustaa ja nimeltä mainiten sanoa sen, missä tietää rikkoneensa 
Jumalan tahtoa vastaan ja saa sitten kuulla Kristuksen valtuuttamalta rippi-isältä 
synninpäästön. Kummallisella tavalla se auttaa. Siinä kiusaajalta otetaan aseet pois, kun 
se ei enää voi syyttää synneistä, joista Jeesus on vapauttanut. 
– Ei tällainen korvarippi tai salarippi ole välttämätön pelastuksen kannalta. Sydämen 
rippikin riittää. Siis että hiljaisessa rukouksessa tunnustaa syntinsä ja uskoo ne Jeesuksen 
lupauksen nojalla anteeksi. Mutta yksityinen rippi on lääke ja voiman lähde omalletunnolle. 
Ei tarvitse taistella yksin ja pelossa. Suosittelen, käytä mahdollisuutta sielunhoitoon. Ja 
käytetään myös kristittyjen keskinäistä lohdutusta. Puhutaan toisillemme Vapahtajasta ja 



puhutaan yhdessä Jeesukselle. Onhan Jeesus luvannut olla siellä, missä kolme tai vaikka 
kaksikin on koolla hänen nimessään! 
 

4. Usko pelastaa, kun se turvautuu Jeesukseen 
Helposti uskoon ja uskovaisuuteen ladataan liian suuria ja ihan vääränlaisia odotuksia. Ja 
se taitaa olla meidän uskovien omaa syytä... 
 
Yksi kertoo valtavista tunteistaan. Toinen puhuu rukousaiheistaan ja ihmeellisistä 
rukousvastauksistaan. Kolmas todistaa löytäneensä sisäisen rauhan. Mutta neljäs ei 
omasta mielestään ole kokenut oikein mitään. Me ihmiset olemme erilaisia. Ja uskovatkin 
ihmiset ovat erilaisia. Tärkeintä on uskoa Jeesukseen. Koska vain Jeesukseen uskomalla 
päästään taivaaseen. Uskon määrä ja laatu eivät ratkaise, vaan se, että kohde on oikea. 
 
Muistatko mitä ylösnoussut Jeesus sanoi epäilevälle Tuomaalle? 
”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."(Joh.20:29) 

– Älä lannistu siitä, jos joudut uskomaan näkemättä, kokematta ja tuntematta. Olet silti 
autuas. Kun vain uskot Jeesukseen, olet kerran pelastuva ja pääset sinne, missä usko 
vaihtuu näkemiseen. 
 
Aloitin muistelemalla tiekarttamainoksia. Palaan vielä tielle ja liikenteeseen. Muutama 
vuosi sitten ostin autoon navigaattorin. Vaimo sanoo, että aina teidän miesten pitää saada 
uusia leluja… Ja tottahan se on. Lelut ovat niin mukavia. 
 
Navigaattorista on apua, kun on ajettava aiemmin tuntemattomille seuduille. Jos vain 
tietää katuosoitteen ja paikkakunnan, niin laite osaa opastaa ja näyttää senkin, milloin 
perille saavutaan. Huoltoasemat, ruokailupaikat ja nähtävyydet, voi nekin syöttää 
koneeseen ja ovat sitten tien päällä myös löydettävissä. Matkanteko autolla oli uuden 
navigaattorin kanssa ihan juhlaa. 
 
Laitteessani on kuitenkin yksi nappi ylitse muiden. Se on MENE KOTIIN. Voi huoletta 
seikkailla vaikka oudossa ruotsalaisessa kaupungissa. Kun vain painaa MENE KOTIIN, 
niin laite opastaa oikealle poistumistielle ja johdattaa kotiin. 
 
Haluan lopuksi neuvoa sinulle tällaisen MENE KOTIIN -nappulan, joka vie ihmisen 
kaukaakin hetkessä kotiin - armollisen Jumalan luo. Voit kertoa toisillekin. Se on lyhyt 
rukous, joka on raamatullinen ja monen kristityn käyttämä: 
”Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä”. 

 
Tuossa rukouksessa on sekä synnintunnustus että uskontunnustus. 
Ja siinä on ihan oikea osoite. 
 
Joskus edellä kuvatut kohtauspaikat voivat olla liian kaukana. Ei ole mahdollisuutta tai ei 
ole enää terveyttä päästä evankeliumia kuulemaan, ei pääse ehtoolliselle, eikä ole 
sielunhoitajaa saatavilla. Kastettu voi silloin turvautua tähän rukoukseen: ”Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, armahda minua syntistä!” – Jeesus itse lupasi: 
”Joka uskoo [evankeliumin] ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” (Mark. 16:16) 

 
Siksi saat olla varma, että tuo rukous kuullaan taivaassa. 
Ja oikealla ajalla sinut haetaan, vaikka miten kaukaa, kannetaan ja viedään turvaan. 
Aamen. 


