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Liisi Saarimaa

Olen mainosten orja. Joka kerta kun näen uuden pyykinpesumainoksen, silmäni
kirkastuvat. Olisiko tuossa nyt vihdoin sellainen aine, joka oikeasti lupauksensa mukaan
räjäyttäisi lian pois meidän perheen vaatteista? Kaikki mainoksethan sitä lupaa ja kaikkia
mahdollisia pesuainemerkkejä olen jo kokeillut. Kyllähän vaatteet ovat tulleet puhtaiksi,
mutta monesti niistä on kuitenkin löytynyt likatahroja, sellaisia pinttyneitä tahroja, jotka
eivät enää lähde pois. Monesti olen joutunut toteamaan, ettei pinttynyt lika ole räjäytystä
nähnytkään. Mutta aina kuitenkin uuden mainoksen nähtyäni mielessä on uusi merkki, jota
pitää kokeilla. Uuden mainoksen myötä tulee myös uudet lupaukset entistä paremmasta
pesutuloksesta. Jospa juuri tämä merkki pesisi lempifarkut putipuhtaaksi.
Kauppojen hyllyiltä löytyy muutakin mielenkiintoista kuin pyykinpesuaineet ja niiden suuret
lupaukset.
Nimittäin
syväpuhdistavat
shampoot,
kasvovedet,
kasvonaamiot,
puhdistusgeelit jne. Jopa syväpuhdistava turvenaamio löytyy. Jotenkin on vaikea uskoa,
että turve ja syväpuhdistava kuuluvat yhteen. Tällaisia syväpuhdistavia purkkeja löytyy
omastakin kaapista, lukuun ottamatta tuota turvenaamiota. Kuinka moni tunnustaa, että
kaapista löytyy syväpuhdistavia tuotteita, yksi tai useampi? Oma lukunsa on vielä erilaiset
syväpuhdistavat hiuspohjan tai kasvojen hoidot. Nämäkin ovat tuttuja minulle ja uskonpa,
että aika monelle muullekin suomalaiselle. Ainakin syväpuhdistavat hoidot hakusanalla
löytyy Googlesta 18400 tulosta. Länsimainen ihminen haluaa olla puhdas sisältä ja ulkoa,
ja mielellään vielä syväpuhdas. Tärkeimmän asian puhtaanapito ei kuitenkaan tunnu
kiinnostavan. Nimittäin oman sydämen puhtaus. Vai oletko lukenut jostakin mainoksia: Nyt
24,99 € syntisen sydämen valkaisu?
Vaikka kuinka puunaisin itseäni, syntistä sydäntäni en puhtaaksi saa. Ja sellainen minulla
ja sinulla ja jokaisella ihmisellä on. Näin sanoo Raamattu ja tämän näyttää jokapäiväinen
elämä. Roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa jakeessa 23 sanotaan: ”sillä kaikki ovat
tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta”. Tämä tarkoittaa sitä, että sydämemme on
synnistä sysimusta. Tahraamme sydämemme joka päivä yhä uudelleen, mutta puhtaaksi
emme sitä saa omin voimin. Ja jollei Jumala olisi puuttunut tähän sysimustien ja syntisten
sydämiemme ongelmaan, olisimme täysin vailla toivoa. Taivaaseen kun ei pääse, kuin
puhtaalla sydämellä. Mutta Jumala rakasti ja rakastaa syntiin langennutta ja syntiä tekevää
ihmistä, vaikka vihaakin syntiä. Suuressa rakkaudessaan hän lähetti oman Poikansa,
Jeesuksen, kuolemaan syntisten ihmisten puolesta ja pelastamaan heidät, siis meistä
jokaisen. Vanha Sanattoman kirjan lastenlaulu alkaa: ”Mun musta sydämeni on lunta
valkeampi, kun veri Jeesuksen on pessyt synneistä sen”. Jo silloin kun sinut on kastettu,
Jumala on pessyt mustan sydämesi Jeesuksen verellä luntakin valkeammaksi.
Tituksen kirjeessä sanotaan: ”Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja
rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme
tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että
synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana
meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa
ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin
toivomme.” ( Tit.3:4-7)
Joka päivä saat uudelleen tulla Jumalan eteen ja pyytää, että hän puhdistaisi jälleen

sydämesi. Itse et sydäntäsi saa puhtaaksi, et vaikka kuinka yrittäisit parhaasi, tekisit pyhiä
päätöksiä, paastoaisit kuukauden, antaisit kaiken omaisuutesi köyhille, et vaikka eläisit
kuinka hienoa kristillistä elämää. Vain Jumalalla on puhdistus sydämesi likaan ja saastaan.
Jeesuksen verellä hän puhdistaa sydämesi yhä uudelleen. Siksi me tarvitsemme niin
kipeästi Jeesusta. Kuka muu voisi meidät pelastaa, meidän sydämemme puhdistaa ja
viedä taivaan kotiin? Ei kukaan muu. Ja tämän saat uskoa tässä hetkessä. Tämä on totta!
Vain Jeesus voi sinut pelastaa. Vain Jeesus voi viedä sinut taivaan kotiin. Vain hänellä on
valta ja voima yli synnin ja kuoleman. Kun sinut on kastettu ja uskot Jeesukseen
Pelastajanasi, olet varmasti matkalla taivaaseen, Isän luo. Jeesuksen ristintyön tähden
kelpaat Jumalalle aivan varmasti. Ja jos et ole varma, onko sinun ja Jumalan välit
kunnossa, juuri nyt on oikea hetki selvittää asiat Jumalan kanssa.
Meidän todellinen onnemme löytyy Jeesuksen jalkojen juurelta. ”Löydän todellisen onnen,
Herra Jeesus, luonas vain. / Kädestäsi puhkaistusta armon armosta kun sain. /
Paimenääntäs kuunnellessaan tuntee köyhä sydän sen: / sanat sinulla vain, Jeesus,
elämän on ikuisen.” Näin todistaa myös Siionin kanteleen laulukin (Sk 159), jota paljon
lauletaan Sleyn nuortenleireillä Pohjanmaalla. Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen
tähden olemme vapaita. Olemme Jumalalle rakkaita. Jeesuksen luona on hyvä olla.
Jeesus ei vaadi meiltä sankaruutta tai suuria ihmetekoja. Hän haluaa vain rakastaa meitä.
Hän rohkaisee meitä olemaan aitoja kristittyjä siellä missä kuljemme ja olemme. Häneltä
saamme siihen rohkeuden ja voiman. Yhdessä saamme tehdä matkaa taivaaseen.
"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni
kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille
asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne
minä menen." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka
voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse
Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh.14:1-6))
Jumala tietää, että ilman hänen apuaan emme voi selvitä. Tarvitsemme häntä, jotta
pääsisimme perille. Hän haluaa vahvistaa uskoamme. Hän tekee sen Raamatun,
rukouksen, ehtoollisen ja seurakunnan kautta. Tarvitsemme seurakuntayhteyttä, jotta
säilyisimme uskossa loppuun asti. Seurakuntayhteys ei ole vaan mukava harrastus tai kiva
ajanviete, vaan aika lailla elinehto. Älä jätä seurakuntaa. Pysy seurakuntayhteydessä.
Pysy kapealla tiellä, pysy Jeesus-tiellä.
”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne
Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.” (Fil.3:14)
Moni ihminen kulkee toista tietä, leveämpää tietä. Moni sen tien kulkijoista luulee sitä tietä
hyväksi tieksi, koska he eivät tiedä paremmasta. Juuri tällä hetkelläkin näyttää siltä, että se
on oikea ja hyvä valinta. Raamattu kuitenkin opettaa Sananlaskujen kirjassa: ”Moni luulee
omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie.” (Snl. 16:25). Leveämpi tie tuo
mukanaan ainoastaan kuoleman.
Tässä ovat siis tievaihtoehdot. Kastettuna, Jeesukseen uskovana olet varmasti oikealla
tiellä. Olet Jeesus-tiellä matkalla kotiin.

