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Rakkaat kristityt! Tahdon lausua kiitokset Evankeliumiyhdistyksen ja koko juhlakansan 
puolesta Turun Mikaelin seurakunnalle ja teille jokaiselle yhteisessä työssä tavalla tai 
toisella mukana olleelle. Ja kiitos myös Sinulle, hyvä juhlavieras, että tulit.  
 
Nämä juhlat ovat olleet armojuhlat – juuri Sinulle, noin toivon, rukoilen ja uskon. Jumalan 
sanasta luemme: ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi.” 
(Joh 1:16). Moni taitanee muistaa paremmin sanat ”armoa armon päälle”. Sama kohta on 
kyseessä ja sama asia. Ei uudenlaista vaan saamaa vanhaa, taattua, tuoretta armoa. 
 
Meidän armotarpeemme ei rajoitu kenenkään kohdalla vain tähän viikonloppuun tai 
joihinkin tavallista hankalimpiin päiviin elämässämme, vaan tarve on jokapäiväinen. Näin 
on maailmassa vaikuttavan syntiturmeluksen tähden. Tuo pahan lähdehän ei ole jossakin 
tietyssä paikassa maailmaa ulkopuolellani vaan se on – valitettavasti - meissä. 
 
Toivon ja uskon, että armojulistusta olet saanut kuulla ja oppia, ymmärtää ja omistaa, mitä 
armo on. Lauluntekijä ilmaisee sen näin: ”Joka aamu on armo uus” ja jatkaa myöhemmin 
”armo taivaaseen kantaa”. 
 
Kenenkään kohdalla ongelma ei ole siinä, etteikö armoa olisi riittävästi. Jumalan sanassa 
me luemme ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään (siis yksikään), joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” (Joh. 3:16). Myös Raamatun monet henkilöt Herramme kohdatessaan todistavat 
tästä. Ja täältä juhlakentältä kysellen saisimme saman todistuksen: Armo riittää Sinullekin, 
kun on minullekin riittänyt! 
 
Kysymys kohdistuu vain siihen yhteen. Tiedäthän, että tarvitset armoa. Ilman sitä kukaan 
meistä kun ei selviä. Mutta meillä on todellinen lepopaikka Simo Korpelaa lainaten: ”Sun 
armoasi tarvitsen mä aina kaikin tavoin. On siksi, Isä taivainen, luoksesi portti avoin. Et 
sitä sulje milloinkaan, ja minne kulkee tieni, mä sinne aina lentää saan kuin pesään lintu 
pieni.” (SK 258:1).  
 
Tässä ilossa ja rohkeudessa saamme täältä lähteä viemään terveisiä omille tahoillemme. 
Jumalan armo riittää, minulle, Sinulle, rakkaillemme, kaikille maailman ihmisille. Tätä 
viestiä saamme viedä eteenpäin niillä mahdollisuuksilla joita Jumalamme itse kullekin 
meistä on uskonut. On pyhäjuhlan aika, sillä olet turvassa kotimatkalla myös, kun Jumalan 
armo on joka aamu uusi ja armo riittää. 
 
 Aamen. 
 
 


