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Kun syntymäpäiville on yleinen kutsu, saattaa juhlijoiden joukossa olla yllätysvieraita, 
joskus vähemmän toivottuja tai aivan tuntemattomiakin. Riski on kuitenkin kutsujalla ja 
saat kaikissa tapauksissa tuntea itsesi odotetuksi vieraaksi ja tervetulleeksi. Näillä  Fredrik 
Gabrielin 200-vuotissyntymäpäiväjuhlilla ei varmasti ole ainuttakaan kuokkavierasta. 
Tervetuloa siis kaikin puolin! 

Ensimmäinen ratkaistava asia juhlapuheessa on valita sen teema. Olen päätynyt 
syntymäpäiväsankarin oman kirjan, siis Hedbergin kirjoittaman ”Elämän sanoja” kirjan 
tekstiin. Tuossa kirjassa on jokaiselle päivälle oma lukunsa ja olen päätynyt lukemaan 
katkelman 15.7. kohdalta. Syy siihen on, että vietämme nyt äin: 

Aiheena on Markuksen evankeliumin neljännen luvusta löytyvä Jeesuksen sana: Nyt 
lähdemme vastarannalle.  

”Vapahtaja on saarnannut koko pitkän päivän järven rannalla suurelle joukolle ihmisiä. Illan 
tullessa hän sanoi opetuslapsilleen: ”Nyt lähdemme vastarannalle.”  Jeesus ja hänen 
opetuslapsensa menivät veneeseen. Meri oli tyyni ja kaunis. Jeesus asettui veneen 
perään, hän oli väsynyt saarnaamisesta ja nukkui. Opetuslapset olivat varmaankin iloisella 
ja turvallisella mielellä. koska Jeesus oli heidän kanssaan, eikä heillä näyttänyt olevan 
mitään syytä pelätä. 

Myöhemmin Hedberg soveltaa tätä Raamatun kuvaamaa tilannetta näin: ”Kaikki kastetut, 
jotka uskovat  Jeesukseen, ovat varmasti hänen kanssaan  samassa veneessä ja Jumalan 
oikeassa arkissa. Synnin syvyydet ja kuoleman kuohuvat aallot eivät voi niellä sitä. 
Kristukseen uskova seurakunta kulkee siis vielä Herran kanssa vastarannalle, 
taivaalliseen Jerusalemiin. Ihmiset eivät ole rakentaneet sitä, vaan Jumala, eikä siellä ole 
enää syntiä eikä kuolemaa, ei itkua eikä murhetta. Siellä odottavat ikuinen ilo ja onni, 
iankaikkinen elämä ja täydellisyys. Se on päämäärämme ja Jeesus on itse meidän 
turvamme, vaikka synnin ja kuoleman myrskyt pauhaavatkin ympärillämme.”  Näin siis 
kirjoittaa Hedberg. 

Hedbergiläisyyteen voi tutustua ja tulla mukaan monella tavalla. Joku on vain sattunut 
oikeaan aikaan vaikka lehtemme Sanansaattajan ääreen, joku tullut ehkä ystävän mukana 
kotiseuroihin, rukoushuoneelle tai messuihimme. Joku on saanut olla evankelinen 
syntymästään saakka.  Joku toinen on ottanut etäisyyttä evankelisuuteen ja on kenties nyt 
kyselemässä voisiko taas tulla mukaan.  Joku teistä Raahelaisista saattaa nyt 
ensimmäisen kerran kuulla koko evankelisuudesta, on vain tullut mukaan juhlaan, jonka 
Raahen seurakunta ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys yhdessä järjestävät.  
Kaikki te olette yhtä tervetulleita mukaan juhlaamme. 



Hedbergin ajatus Jeesuksen ja opetuslasten vastarannalle menosta voidaan kiteyttää 
lyhyesti näin: ”Kenenkään omat voimat eivät riitä elämän myrskyissä vastarannalle eli 
perille pääsyyn. Jeesus ja opetuslapsetkin joutuivat myrskyn keskelle pian matkalle 
lähdettyään.  Tarvittiin Jeesuksen apua ja sellaista turvallisuutta, jollaista voi vain 
Jeesuksen seurassa olla.  Omasta uimataidosta ei suuressa myrskyssä ole paljon apua, 
mutta sellainen vene, jossa Jeesus on itse mukana, kestää myrskyt ja muut vaarat. 

Hedberg jatkaa: ”Jeesus pyytää rakastavasti, että lain ja Saatanan pelottelemat ja syntien 
painamat ihmiset tulisivat hänen luokseen. Jeesus kehottaa heitä luottamaan rohkeasti 
häneen, jotta he uskaltaisivat hänen kanssaan veneeseen. Ja kun rajuilmat tulevat, he 
voivat kokea ne hänen turvissaan.” 

Evankelisuus on sitä, että voimme rehellisesti myöntää, että omat voimamme eivät riitä 
irrottautumaan synnin vallasta ja kestämään muutenkaan maailman myrskyissä. Mutta 
samalla evankelisuus on sitä, että saamme luottaa siihen, että se, että Jeesus on samassa 
veneessä, riittää. Se, mitä meiltä puuttuu, tulee monin verroin korvatuksi Jeesuksen 
sovitustyön ja rakkauden voimasta.  Samassa veneessä Jeesuksen kanssa olemme, kun 
häneen omikseen kastettuina luotamme hänen hankkimaansa syntien anteeksiantoon ja 
siihen että Jumala on Jeesuksen tähden meille armollinen. 

Samassa veneessä Jeesuksen kanssa olemme kun kokoonnumme kuuntelemaan hänen 
sanaansa, käymme hänen itse asettamallaan ehtoollisella ja käännymme rukouksissa 
kaikessa hädässämme hänen puoleensa. 

Elämän suurimpia hankintoja on oma koti. Kun pian kaksikymmentä vuotta sitten etsimme 
uutta kotia, vaimoni oli käynyt tutustumassa yhteen hyvään tarjokkaaseen.  Olin silloin 
työmatkalla ja pääsin vasta myöhemmin katsomaan taloa. Vaimoni muistaa, että jo 
otettuani eteisessä par askelta olin sanonut että tämä se on. Ja niin sitten on ollutkin tähän 
päivään asti.  Nyt kun olen ollut täällä Raahessa, on pihamme pantu sananmukaisesti 
mullin mallin, kun siellä on kaivettu viemäriputkille tilaa ja asennettu uutta kivetystä. Joskus 
koti muuttuu tilanteen mukaan.  Kristuksen kirkossa ei kuitenkaan ole näin. Taivaan koti, 
jonne olemme matkalla, on valmiina meitä odottamassa, kun Jeesus on jo tehnyt meille 
siellä kaiken valmiiksi.  Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Meidän ei tule 
muokata kirkkoamme ja yhteisöjämme oman mielemme ja tahtomme mukaan, vaan 
päinvastoin Jumalan armon avulla muuttua itse kuuliaisiksi hänen tahdolleen.  Meissä 
tapahtuvat muutokset ovat hitaita ja vajavaisia, ja kuljemme välillä enemmän taakse kuin 
eteenpäin. Ratkaisu ei silloin kuitenkaan ole muuttaa Jumalan sanan ohjeita ja 
vaatimuksia, vaan taas kerran palata samaan veneeseen Jeesuksen kanssa. Sinne missä 
hän hoitaa sanallaan ja anteeksiannollaan. Ehtoollispöydässä saamme unohtaa menneet 
ja lähteä uuteen alkuun sananmukaisesti puhtaalta pöydältä, yhdessä toisten kristittyjen 
kanssa. 

 

Hyvää syntymäpäiväjuhlaa teille kaikille samassa veneessä Jeesuksen kanssa. 


