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- ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ – mutta eikö vain koneiden vallankumous sen kuin vain jatku ja 

jatku. On tietokone, on partakone, tiskikone – ja keväällä vielä oli vaalikonekin. 
Mutta ajattelepa, jos tuo vaalikone olisi samalla ollut äänestyskone – siis sellainen 
masiina, johon meidän kaikkien mielipiteet kaikesta olisi kirjattu ja sitten se kone 
olisi hoitanut äänestämisenkin meidän puolestamme. Ei olisi tarvinnut 
äänestyspäivänä liikahtaakaan, aikaa olisi säästynyt ja hiilipäästöt vähentyneet. 
Uusi ekologisempi ELÄMÄ olisi saanut yllättää? 
 

- Jotenkin sitä ajattelee, että entäpä jos vaikka meille Sleyn papeille lanseerattaisiin 
sellainen kone, jossa olisivat vastaavasti kaikkien kaikki uskonnolliset mielipiteet. 
Ihan siis kaiken varalta!:) Tällaista nuorten aikuisten tilaisuutta varten puhetta 
miettiessäkin sitä vain tsekkaisi koneelta, että mitä pari, kolme-nelikymppiset ovat 
mieltä siitä ja tuosta kuumasta teologisesta kysymyksestä. Sitä osaisi olla niin kuin 
turhaan ärsyttämättä. Tai vastaavasti, jos pastori olisi oikein pahalla tuulella, voisi 
tarkistaa millainen puhe suututtaisi ennätysmäärän kuulijoita.:) No, ehkä taitaa olla 
parempi, että valmistamme ainakin tässä herätysliikkeessä puheet niin kuin 
aiemminkin ja otamme sanottavamme Pyhästä Raamatusta – keskiverto puhujalla 
kun harvoin ovat KAIKKI MUUMIT LAAKSOSSA muuten – Ja siinä Jumalan elävän 
sanan äärellä annamme sitten ELÄMÄN itsensä yllättää… 
 

- Sillä, mitä tulee siihen koneiden vallankumoukseen, Raamatun mukaanhan jo 
maailman elämän ensihetkillä Jumala loi ihmisen MELKO HYVIN TOIMIVAKSI 
TIETOKONEEKSI. PALOMUURIKSI kuoleman estämiseksi hän antoi LAKINSA, 
kiellon syödä hyvän- ja pahantiedon puusta. Kuitenkin HAKKERI isolla H-kirjaimella 
tuli ja mursi tuon palomuurin; Aatami ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyä vastaan. Ja 
niin TIETOKONE SAI SISÄÄNSÄ HAITTAOHJELMAN, joka ei lähde pois ennen 
kuin vasta kuolemassa. Mutta jottei kaikki olisi sittenkään vielä menetetty, Jumala 
antoi rakkaudessaan ihmiselle uuden paremman palomuurin ikuisen elämän 
saamiseksi. Se on EVANKELIUMI JEESUKSESTA KRISTUKSESTA. Joka sen 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu.  
 

- Mutta, kun tämä Kristus-usko, kristinusko tuli KREIKKAAN, siitä tuli filosofia, kun se 
tuli ROOMAAN, siitä tuli uskonto, kun se tuli EUROOPPAAN, siitä tuli perinne – ja 
kun se tuli YHDYSVALTOIHIN, siitä tuli liiketoimi. Ja mitä kristinuskosta sitten tuli 
Suomessa? Siitä voit ottaa ihan itse selvää tässä viikonvaihteessa ja tällä 
paikkakunnalla. 

 
- Joka tapauksessa Martti Luther opettaa Isä meidän -rukouksen selityksessään, että 

nuoren aikuisen oma tahto on OIKEASTAAN AINA Jumalan tahtoa vastaan. Niinpä, 
kun nuori aikuinen siis rukoilee ”tapahtukoon sinun tahtosi,” hän samalla tulee 
pyytäneeksi elämäänsä ”kärsimyksiä, vastoinkäymisiä, petollisia ihmisiä ja 
perkeleitä”.Jumalan elämän opettamisen luokkahuone onkin usein pimeä paikka. 
Mutta juuri sen pimeydessä me opimme tuntemaan itsemme. Joku onkin sanonut, 
että heikkous, joka näyttää suurimmalta ongelmalta onkin sitä, minkä kautta Jumala 
siunaa ehkä kaikkein eniten, sillä kaikki on näiden vastakohtien välissä. Taitaakin 
olla jopa niin, että nuori aikuinen ja kristitty kestävät ihan mitä tahansa, mutta eivät 



yhtä asiaa: hyviä aikoja. Siksi meitä viedään joskus erämaahan. ETTÄ SIELLÄ 
RAAHESSA VOISI SYNTYÄ JOTAIN UUTTA… 
 

- Ja että me havahtuisimme siihen, että ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ ”Jeesus huusi kovalla 
äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja 
kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: ”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa 
mennä.” (Joh. 11:43–44) Voitko kuvitella, kuinka tulet Jeesuksen kanssa 
hautajaisiin neljä päivää myöhässä ja Jeesus vain sanoo, että ruumis saattaa 
vivahtaa keltaiselta mutta ei ole kuollut, vaan nukkuu? Ja kuinka hän huutaa sen 
kuolleen hereille ja käskee sitten porukoiden vierittää kiven haudan suulta pois. 
Kuolleen miehen sisar siinä sitten huomauttaa lempeästi, että velipoika saattaa 
hieman kyllä jo haista… Ja Jeesus vastaa, että kuulkaa nyt ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ! Eli, 
että saisitte nyt kyllä luottaa minuun, koska minä olen Ylösnousemus ja elämä. Siis 
paras mahdollinen spesialisti elämän yllätyksiin. Ja Jeesus kutsuu Lasarusta 
nimeltä. Mutta ainoa ääni, joka haudasta KUULUU Lasaruksen siteisiin käärityn 
hahmon ilmestyessä haudan suulle, on opetuslapsiksi kutsuttujen NUORTEN 
AIKUISTEN LEUKOJEN LOKSAHTELU heidän lyyhistyessään pölyiselle Lähi-idän 
maankamaralle. Ja Jeesuksen on käskettävä poikia päästämään Lasarus siteistä ja 
antamaan hänen mennä! 

 
- Elämä siis yllätti! Mutta nyt kysyn juuri sinulta, MITKÄ OVAN NE SINUN ELÄMÄSI 

KÄÄRINLIINAT, JOTKA OVAT SITONEET SINUA AIVAN LIIAN KAUAN? KUULE 
NYT, MITEN JEESUS KRISTUS, SINUN VAPAHTAJASI, HUUTAA SINULLE 
TÄNÄÄN: OTTAKAA POIS KÄÄRINLIINAT! ÄLÄ OLE ENÄÄ SIDOTTU! OLE 
VAPAA – OLE TÄYDELLISEN VAPAA! TERVETULOA – KUULE – KOTIIN! 
TÄNÄÄN ON AIKA ELÄMÄN YLLÄTTÄÄ SINUT NÄILLÄ JUHLILLA! NÄMÄ OVAT 
ELÄMÄN JUHLAT, sillä: ”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska 
tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu...että… 
kaikissa ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.”… Ja 
ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on KRISTUKSESSA.… 
Kun me olemme, niin kuin apostoli Paavali kerta toisensa jälkeen kirjeessään 
kirjoittaa, ”olemme Kristuksessa.” 
 

- Mitä siis tarkoittaa ”OLLA KRISTUKSESSA?” Aivan yhtä hyvin voisimme kysyä, 
mitä tarkoittaa OLLA JOSSAKIN? Eikö se tarkoita sitä, että SE JOKIN tai JOKU 
YMPÄRÖI meidät joka puolelta? Ja nyt, jos sinä olet KRISTUKSESSA, niin sehän 
merkitsee sitä, että sinä saat uskossa häneen, armahdettuna syntisenä, olla hänen 
YMPÄRÖIMÄNSÄ. Sinä saat olla Kristuksen ympäröimänä elämässäsi. Sinä olet 
siis SIINÄ, mitä Jeesus on sinun puolestasi tehnyt. Se ympäröi sinut. Siis se, mitä 
Jeesus on Golgatan keskimmäisellä ristillä sinunkin syntiesi sovitukseksi tehnyt 
kerta kaikkiaan YMPÄRÖI SINUT. Ja sehän merkitsee sitä, että SINÄ OLET SIIS 
ANTEEKSIANTAMUKSESSA KAIKEN AIKAA. Silloinkin, kun ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ! 
Sinä olet KRISTUKSESSA, TAPAHTUI ELÄMÄSSÄSI SITTEN IHAN MITÄ 
HYVÄNSÄ. Sinä saat olla HERRASSASI, elää USKOSSA HÄNEEN, HÄNEN 
RAKKAUTEENSA. HÄNEN RAKKAUTENSA YMPÄRÖI SINUA KOKO AJAN. SIIS 
IHAN KOKO AJAN! Silloinkin, kun kohtaat elämässäsi jotain pahaa, jotain 
vastenmielistä, jotain sellaista, mitä et elämääsi olisi mistään hinnasta halunnut. 
Tiedätkö, sinä olet silloinkin KRISTUKSESSA? Älä siis anna vastoinkäymistenkään 
painaa itseäsi maahan, paitsi ehkä polvillesi, sillä SINUUN EI MIKÄÄN TÄSSÄ 
MAAILMASSA, EIKÄ TULEVASSA VOI MITENKÄÄN KOSKEA – MUUTEN KUIN 



TUON KRISTUKSEN KAUTTA. Kristushan YMPÄRÖI sinut. Jeesus ympäröi sinut 
joka puolelta. Ja siksi sinuun ei voi koskea muuta kuin hänen kauttaan. JA TÄMÄ 
KRISTUS JEESUS SANOO OLEVANSA TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ. JOPA 
IANKAIKKINEN ELÄMÄ. Ja siksi, koska sinä olet Kristuksessa – sinä olet myös 
elämässä. Iankaikkinen elämäkin ympäröi sinua koko ajan. Taivas suorastaan 
piirittää sinua jo tässä elämässä, ja siksi EDES KUOLEMA EI VOI KOSKETTAA 
SINUA – MUUTEN KUIN TUON KRISTUKSEN KAUTTA. 
 

- Voitko kuvitella tämän olevan ihan aikuisten oikeasti totta? Ei onneksi tarvitse vain 
kuvitella. Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa elävän Jumalan apostoli 
kirjoittaa: ”Olen varma siitä, ettei KUOLEMA eikä ELÄMÄ, eivät ENKELIT, eivät 
henkivallat, ei mikään NYKYINEN eikä mikään TULEVA eivätkä mitkään VOIMAT, 
ei KORKEUS eikä SYVYYS, ei mikään LUOTU voi erottaa meitä JUMALAN 
RAKKAUDESTA, joka on tullut ILMI Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” – ANNA SIIS ELÄMÄN YLLÄTTÄÄ! Aamen. 


