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21.00. Sleyn Kokkolan ja Kainuun kuorot
Tervetuloa pitoihin! Varmaan monet ovat jo toivottaneet teidät näiden päivien aikana
tervetulleiksi evankeliumijuhlaan! Mutta sanonpa vielä varmemmaksi vakuudeksi:
tervetuloa pitoihin, tervetuloa juhlaan, tervetuloa kotiin! Samalla lausun iloni siitä, että saan
olla juuri Sleyn Kokkolan ja Kainuun kuorojen konsertissa. Ne ovat lauluillaan niin monesti
minua hoitaneet.
Luen meille Jumalan sanaa (Luuk.14:16-24) "Jeesus vastasi näin: "Eräs mies järjesti
suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti
palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, kaikki on jo valmiina.' Mutta yksi toisensa
jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. 'Olen ostanut pellon', sanoi yksi, 'minun täytyy
mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.' 'Ostin viisi härkäparia',
sanoi toinen, 'ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse
tulemaan.' Kolmas sanoi: 'Olen juuri mennyt naimisiin enkä siksi voi tulla.' "Palvelija palasi
ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: 'Mene kiireesti
kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat.' Palvelija
tuli sanomaan: 'Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa.' Silloin herra sanoi:
'Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä
voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni!'"
Jeesus oli opettanut tekstin edellä ylpeydestä ja vaatimattomuudesta. Siihen eräs
pöytävieraista sanoo: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa."
Jeesuksen opetus oli vastausta tähän. Teksti puhuu meille kahdesta asiasta. Ensin siitä,
että taivaassa olemista kuvataan usein hääateriaksi, ei hautajaisruokailuksi, niin kuin moni
näyttää sen käsittävän. Se on todella Kristuksen tähden autuas, joka saa olla kerran
taivaassa. Mutta Jeesus puhuu meille siitäkin, että "Isä on nähnyt hyväksi antaa meille
valtakunnan." Me saamme olla aterialla tässä armovaltakunnassa. Saamme käydä Herran
pöytään syntisinä näilläkin juhlilla moneen kertaan ja saamme vakuutuksen syntiemme
anteeksiantamisesta. Saamme nyt syödä Jumalan leipää, sanassa. Täällä Saloisten kirkon
alttaritaulussa ovat sanat: "Meidän syntiemme tähden." Juuri sen tähden Jeesus tuli,
sovittaakseen meidän syntimme. Hän tuli maailmaan rakkaudesta meitä langenneita
kohtaan. Hän tuli, että pääsisimme Taivaan kotiin.
Ajatelkaapa, jos järjestämiinne juhliinne ei tulisi kukaan. Viettäisitte häitä. Ketään ei tulisi,
vaikka kutsuja on jaettu paljon. Eivät tulisi äiti, eikä isä, eivät isovanhemmat eivätkä
kummit, eivät sisarukset eivätkä ystävät. Mitä ajattelisimme siitä? Vaikka meidänkin
juhlissamme on usein mukavaa, Jeesuksen luona taivaassa on vielä suuremmat ja
merkittävämmät juhlat. Siellä on vielä mukavampaa. Ja huomaathan, että sinun ei tarvitse
jäädä sieltä pois sen tähden, että olet syntinen. Jeesus on jo sovittanut kaikki syntisi.
Taivaan juhlat jatkuvat iankaikkisesti. Mutta merkillistä on, että sinne eivät kutsutut näytä
olevan halukkaita. Jumalan pitää vaatia ihmisiä juhliin, niin Jeesus kertoi.
Pitoihin kutsuttiin paljon vieraita. Vertaus kertoo taivaallisesta ehtoollisesta ja pelastettujen
suureta juhlasta taivaassa. "Kaikki on valmiina."
Minkälaisia olemme kutsun saaneet ihmiset? Vastaanpanijoita ja estelijöitä. Kuka milläkin
tekosyyllä. Olen löytänyt tyttöystävän tai poikaystävän. En nyt tule. En voi vastata
myöntävästi Jeesuksen kutsuun. Ensin minun täytyy selvittää tämä asia. Uusi ystäväni voi
vaikka jättää minut, jos minusta tulee uskoa tunnustava. "Ehkä sitten, kun olen ensin

elänyt", saatat ajatella. Mutta välittääkö ystäväsi sinusta oikeasti, jos hän ei suostu sinun
hankkeisiisi edes myötäkäymisissä. Entä silloin, jos tulee vastoinkäyminen?
Olen ostanut pellon, saan siitä elatukseni. Tänä päivänä moni ajattelee: Olen uraputkessa,
eikä siihen sovi uskovaisuus. – Ostin viisi paria härkiä! Niitä on jo niin monta, että voin
tehdä niillä töitä toisillekin, olen yrittäjä. Liike-elämään, bisnesmaailmaan eivät uskonasiat
sovi. Sinne kuuluvat toisenlaiset juhlat. Ehkä sitten kun jään varhennetulle.
Moni estelee ja kuvittelee oikeasti, että voi itse määrätä elämästään ja voi panna
Jumalankin aivan kuin punaisen ovivalon taakse odottamaan, sitä hetkeä, kun ihminen
armollisesti suvaitsee avata oven. Kuinkahan monen sydämen ovelta Jumalan palvelija
saa nytkin kääntyä pois, tyhjin toimin? Minkälaisen viestin lähetämme sydämestämme
meitä rakastavalle ja kutsuvalle Jumalalle?
Jumala sulki aikanaan arkin oven, ettei sinne päässyt muita. Hän antoi punaisella merellä
vesien vyöryä valtoimenaan, niin ettei vihollinen päässyt joukkoineen surmaamaan Herran
kansaa. Isäntä sulki tässä vertauksessa oven kutsutuilta, jotka eivät keksimiensä
tekosyiden takia suostuneet juhlille. Jumalan aika oli mennyt heidän kodaltaan ohi. Sitähän
Jeesuksen vertaus tarkoittaa. Älä halveksi, kun kuulet Jumalan kutsun. Se on armoa.
Emme ole kutsun arvoisia. Silti hän kutsuu, koska on meistä lunastushinnan maksanut.
Jeesuksen vertaus osoittaa, että ne jotka eivät ottaneet kutsua vastaan joutuvat
iankaikkisesti eroon kutsujasta.
Isäntä käski mennä toreille ja kaupungin kaduille ja tuomaan köyhät ja raajarikot, sokeat ja
rammat. Keitä he ovat? He olivat Jeesuksen ajan yhteiskunnassa niitä, joita pidettiin
vähempiarvoisina ja hyljeksittyinä. Heillä ei ollut millä maksaa. Isäntä lähetti vaatimaan
ihmisiä juhlille. Jumalakin vaatii. Kristuksen rakkaus vaatii niitä, jotka ovat saaneet
maistaa: Herra on hyvä! He menevät ja vievät sanomaa eteenpäin. Mutta joskus Jumala
käyttää myös vierasta työvoimaansa, taloudellista ahdinkoa, sairauksia, läheisten ja omia
vaikeuksia saadakseen meidät pysähtymään kutsun edessä. Hän tahtoo pelastaa meidät!
Siitä vain on kysymys. Paljon on jo kutsuttuja, ja toivottavasti on paljon niitä, jotka ovat
ottaneet kutsun vastaan, mutta: "Vielä on tilaa!" Tämä on se viesti, jota meidän tulee
välittää! Sinullekin on vielä tilaa. Kaikki on valmiina!
"Täysin väärä on siis se käsitys, jonka mukaan valittuihin kuuluisivat sellaisetkin, jotka
halveksien torjuvat Jumalan sanan ja sitä pilkkaavat ja vainoavat. Jotka sanan kuullessaan
paaduttavat sydämensä, jotka vastustivat Pyhää Henkeä ja kääntymättä pysyvät
synneissään, jotka eivät todella usko Kristukseen vaan harjoittivat vain ulkonaista
näennäistä hurskautta." YMO ennaltavalinta.
Tiedätkö olevasi Jumalan valtakunnassa, taivastiellä? Ellet tiedä, älä lähde näistä juhlista
kotiin ennen kuin olet varma. Silloin nämä juhlat ovat Sinun elämäsi suurimmat ja
merkittävimmät juhlat sitten kastejuhlasi. Karitsan hääateria odottaa Sinua taivaassa,
kotona. Jumalan Pyhä Henki kutsuu sinua nyt sanan kautta elämään todeksi sitä Jumalan
lapseutta, johon sinut on lapsena kastettu. Jos olet tuon lahjan hukannut ja elänyt
elämääsi Jeesusta tuntematta, niin Hän tahtoo esittäytyä Sinulle vielä tänään täällä. Hän
sanoo: "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys." (Joh.10:10s -KR
33/38) Jeesus tuli järjestämään iankaikkisuusasiamme kuntoon. Hän sovitti kaikki synnit.
"Miks itseäs vaivaat sä orjuudellas ja aina vain katselet puutoksisas, kun Jumalan Karitsaa
katsella saa, myös Sinua verellään puhdistavaa." Mitä se merkitsee sinulle, että olet
Kristuksen verellä lunastettu?
1.Kor 6:19 vastaa: "Ettekö tiedä, ettette ole itsenne omat." Olemme siis lunastettuja ja
sovitettuja. Ef 1:7. "Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto."

Uskothan sinäkin sen. Jumalan Pyhä Henki tahtoo kirkastaa Kristuksen ja tahtoo osoittaa
kuinka varma perusta meillä on Jumalan sanassa. Se kutsuu meitä kaikkia tänään
omistamaan pelastuksen Kristuksessa. Se kuuluu Sinulle Jeesuksen tähden nyt heti. "
"Kiitoslaulu täyttää sieluni, Herralle se soida saa. Päivän kirkkaan antoi Herrani, armo
kukkaan puhkeaa. Loistaa päivä, kevätpäivä, ristin armo kaiken kirkastaa. Aina kun vain
katson Jeesukseen, kevät koittaa sydämeen." Aamen.

