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Raamattuopetus  

Parikanniemen Orpokotijuhlilla,  

Saaren kirkossa v. 2015  

Pentti Holi 

 

Turvassa vai turvaton  

Turvatun tulevaisuuden unelma on ihmiseen asetettu 

viettymys. Haluamme hyvää elämää itsellemme ja 

rakkaillemme. Yritämme toimia niin, että elämä olisi 

turvallista ja huolet minimissä. Kun kaikki ei kuitenkaan 

mene niin kuin toivotaan, koetamme pahan päivän 

varalle kehittää jonkinlaisen ”kaikenvaranvakuutuksen”. 

 

Olemme valmiita näkemään vaivaa paremman tulevaisuuden eteen. Mitään ei saa 

ilmaiseksi. Näillä mainkin on hoidettu metsiä, kaivettu kanavia, kuivattu soita, raivattu kiviä. 

Ei huvin vuoksi, vaan leveämmän leivän ja paremman elämän toivossa. Kirjavalan 

kanavapatsaan lapio- ja kuokkamiehet ovat kiitoksensa ansainneet! 

 

Turvallisuuden tunnetta on lisännyt ehkä eniten se, että elämme nykyään keskimäärin 

pitempään ja terveempinä kuin edelliset sukupolvet. Arvo Ylpön siunauksellisen työn myötä 

Pohjolan sairaimmista lapsista tuli melko lyhyessä ajassa maailman terveimpiä. Helena 

Konttisen syntymävuotena 1871 tyttölasten eliniänodote oli 42,8 vuotta ja pojilla oli luvassa  

40,3 vuotta. Helena eli n. 44,8 vuotta, siis kaksi vuotta keskimääräistä kauemmin. Tänään 

suomalaisnainen elää n. 83,5 vuotta. 

 

Meitä on opetettu syömään terveellisesti. Nielemään ramavittiä, vitaprota ja multivitamiineja 

ja D-vitamiinia on lisätty jopa kulutusmaitoon. Meillä on tieto, miten pidetään kolesterolit 

kurissa ja verenpaine aloillaan. Kuntosalilla saadaan ihmeitä aikaan, lihaksista tulee napakat, 

maha ei pullota, vaan on kuin pyykkilauta. Ja askelmittari ilmaisee päivän päätteeksi, onko 

kävelty tarpeeksi vai ei. Kun ruokalista ja elintavat on syötetty tietokoneeseen niin se 

ilmoittaa jäljellä olevan elämän pituuden päivän tarkkuudella. Kyllä kelpaa. 

 

Uurastus ei tähtää vain omaan elämään, vaan myös tuleville sukupolville haluttaisiin jättää 

hyvät oltavat. Rokotetaan, hoidetaan, kasvatetaan ja koulutetaan. Vanhempana toivoo ja 

tekee voitavansa, että lasten ja lastenlasten elämä olisi entistä parempi. Sellainen on 

ihmisen luonto. Yhä useammin pysähdyn miettimään, kuinka omat vanhempani toimivat 

hyväkseni, uhrautuivat, etsivät parastani, vaikkei pojalta juurikaan kiitosta herunut. 

 

Niin huolella on kaikki järjestetty, että luulisi ihmisten nukkuvan hyvin. Mutta mittavista 

turvaponnistuksista huolimatta nykysuomalaisen suurin ongelma on pelko ja turvattomuus.  

 

Luultiin, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta takaa turvallisen elämän; työtä, toimeen-

tuloa, lähes maksutonta terveydenhoitoa, ilmaiset koulut kirjoineen, ruokineen, mutta ei 

tämäkään enää ole niin varmaa. – Ilman työtä elää ainakin 280 000 ihmistä, tuhansissa 

perheissä kukaan ei käy töissä. Leipäjonot venyvät. Huomataan, että Suomeen kerätyt vero- 
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ja eläkerahat eivät kohta riitä eläkkeisiin ja muihin tarpeisiin tai ne hupenevat Portugaliin ja 

Espanjaan. Valtion velkojen ottovauhti on huimaa, 22 miljoonaa euroa päivässä uutta lainaa. 

Tämän raamattutunnin aikana Suomi ottaa lähes 1 milj. euroa lisävelkaa. Suomella on noin  

17 000‒18 000 euroa velkaa pekkaa päälle. Yhteensä 97 miljardia. Hyvinvointimme pyörii 

lainarahoilla. 

 

Ihmisellä uskottiin olevan valmiudet kohdata luonnonvoimat 

ja -oikut. Onhan käyty kuussa, on kuvattu Plutoa ja kuun 

takapuolta, mutta ei. Ykskaks tuli hyökyaalto, tsunami, joka 

tuhosi alle kahdessa tunnissa kokonaisia kaupunkeja maan 

tasalle ja surmasi lähes neljännes-miljoona ihmistä. Vuonna 

2010 islantilaisen tulivuoren tuhkapilvet panivat maailman 

lentoyhteydet sekaisin. Pienestä oli kiinni laajempi ja 

paksumpi tuhkapilvi, joka olisi pudottanut lämpötilan koko 

maapallolla muutaman asteen. Suomessa tuskin olisi enää 

kynnetty ja kylvetty. 

 

Kun kuvittelimme, että meillä on lääkkeet ja rokotteet tautiin kuin tautiin, tuleekin kaiken 

maailman sika- ja lintuinfluenssaa, mersiä, ebolaa ja AIDSia, joille lääkkeemme eivät tahdo 

mahtaa mitään. Bakteerit ja virukset ovat oppineet uhmaamaan lääkkeitämme.  

 

Olimme tuudittautuneet Paasikiven ja Kekkosen jälkeen ajatukseen: ”Rauha, rauha, ei hätää 

mitään!” Tämäkään ei ole enää varmaa. Ukrainassa taistellaan, Virossa. Latviassa, 

Liettuassa ja Puolassa pelätään ja Suomikin saa kuulla ärtyneitä äänenpainoja rajan takaa. 

Tuon läheisen piikkilangan kahta puolta on alettu varautua myös kaikkein pahimpaan.  

Kun summaa mitä meille oikein kuuluu, on myönnettävä, että paljon ovat olot kohentuneet, 

elintaso on noussut, mutta aukotonta turvaa ihmisten saavutukset eivät ole tuoneet. Ihmisten 

aikaansaannokset jättävät meidät aina turvattomiksi ja avuttomiksi.  

 

Raamattu paljastaa, että olemme loppujen lopuksi jokseenkin tuuliajolla kohtalomme 

suhteen. Toiveajatellaan, että eiköhän tässä selvitä siinä kuin muutkin. Mennään porukan 

mukana, kunnes pääteasemalla huomataan, että huonosti kävi.  

 

Jeesuksen mukaan kuolemassa, iäisyyden porteilla tapahtuu ratkaiseva punnitus. Siinä 

selviää toden teolla, mihin olimme panneet turvamme. Jeesus opetti useaan kertaan, kuinka 

kohtalokas on kuoleman hetki, jolloin armonaika loppuu ja iäisyys aukeaa. Hän teki selväksi, 

että ihminen siirtyy tuossa hetkessä joko lepoon, Abrahamin helmaan, tai peruuttamattomasti 

vaivan paikkaan.  

 

Jeesus neuvoo: ”Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka  

vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie 

kaita, joka vie elämään ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matteus 7:13). 

 – Niin ja mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta 

saisi vahingon sielullensa? Ihminen on iankaikkisuus olento, kuinka tämän maailman 

hyvyydet antaisivat iankaikkisuuksiin yltävän turvan.  

 

Jeesus ei kaihtanut puhua selvin sanoin kahdesta tiestä ja siitä, mitä tapahtuu kuoleman 

jälkeen. Nykyään noilla puheilla saisi porttikiellon moneen kirkkoon! Nyt osataan muka toimia 



 

3 
 

fiksummin. Kuolema ei ole enää vihollinen, vaan ihan kiva juttu. Ammattilaiset tekevät 

likaisen työn, sukulaiset ja ystävät tulevat valmiille. Elokuvissa näkee silloin tällöin iloisia 

surujuhlia Amerikan malliin, kuinka hautajaisissa somaksi meikattu, hymyilevä vainaja 

loikoilee juhlapuvussa ystävien kiitospuheiden keskellä.  

 

Jeesus kuvasi tilanteen toisin: ”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa 

kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin 

viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan 

suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on 

paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse” (Luukas 12:16-21).  

 

Mies oli paiskinut töitä, oli menestynyt ja rakentanut turvallisen, huolettoman elämän ja 

tulevaisuuden. Nyt oli tullut aika nauttia työn hedelmistä. Elämä oli mallillaan! Mutta Jumala 

sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten 

joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'  

 

Jeesuksen arvio mallimiehen elämän asenteesta oli järkyttävä: ”Näin käy sen, joka kokoaa 

aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.”  - Oli investoitu hyvän, 

mukavan elämän eteen, tulevaisuus oli turvattu moneksi vuodeksi, mutta yhtenä yönä 

yllättäen tuli lähtö, ja siinä selvisi, ettei isommista aitoista ja varastoista ollut tässä tilanteessa 

mitään hyötyä. Tässä on Raamatun tyrmäävä opetus lyhytnäköisen ihmisen rakentamasta 

turvallisuudesta. Kun kaiken piti olla kunnossa, tulevaisuus turvattu, tulee yllättäen 

sydänkohtaus, aivoinfarkti, aortan repeämä tms. ja kaikki on toisin. Ei ollutkaan 

”kaikenvaranvakuutusta”.  

    

Miksi Jeesus kertoo näin tylyn jutun?  

– Ensiksikin siksi, että se on totta. Tämä on hyvä tietää mieluummin etukäteen kuin 

jälkikäteen! 

– Toiseksi Hän kertoi tämän siksi, ettei yksikään ihminen joutuisi tuohon 

kauhun paikkaan, kadotukseen. Jumalan Poika, maailman Vapahtaja tietää 

ihmisen avuttomuuden elämässä ja kuolemassa. Omin avuin ihminen ei voi 

pelastaa itseään eikä rakkaitaan, mutta Jeesus voi. Hän elämän ja 

kuoleman Herra on tullut meille pelastajaksi. Hän rakastaa ihmistä ja on 

tehnyt ja tekee kaikkensa, ettei yksikään hukkuisi, vaan saisi iäisen 

elämän. Tiedäthän, että Hän on päättänyt hoidella sinut Taivaaseen. 

 

Miten löytyy täysi turva? - Eiköhän näidenkin juhlien tärkein tehtävä ole 

palauttaa mieleen, että Jumala rakastaa sinua ja on päättänyt antaa sinulle 

iankaikkisen, yltäkylläisen elämän. Se vaati hirmuisen hinnan. Se vaati 

Jeesuksen suostumista Jumalan uhrikaritsaksi. Hän, täysin synnitön, otti 

harteilleen maailman synnit, ja maksoi velkasi täydellisesti Golgatalla. 

Voitto on sinetöity pääsiäisaamuna kalliohaudalla, kun Jeesus nousi ylös, 

ja kaikkivaltiaana elää ja vaikuttaa.  

 

Salatusti, Henkensä kautta Hän on täällä keskellämme ja pyytää lempeästi: 

Ota vastaan armo ja anteeksiantamus. Avaa sydämesi, ota vastaan synnin, 

kuoleman ja pimeyden vallat voittanut Jeesus Vapahtaja. Hän rakastaa 
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sinua. Hän haluaa antaa sinulle rauhan ja täyden turvan. Hän ei haluaisi sinun lähtevän 

täältä kohtaamatta Häntä ja ilman Häntä.  

 

Turvassa ei ole ihminen, jonka työ-, raha-, terveysasiat ovat kunnossa, vaan se, joka on 

Kristuksessa, elää Jumalan ja Vapahtajan yhteydessä, ja Hänen, joka oli, joka on ja joka 

tuleva on!  

 

Jeesus on pelastustyössään uskollinen ja ahkera. Hän huolehtii yhteydenpidosta meihin 

silloinkin, kun meistä ei ole siihen. Laulun sanoissa on hyvä pyyntö: ”Jos en pääse minä,  

niin tule luoksein sinä, syntisten ystävä.” Usein Vapahtaja tulee lähelle yllättäen, vaikka 

kirkon penkissä. Kuuntelin lukiolaispoikana khra Eino Vauramon saarnaa Simpeleen 

kirkossa. Puheesta nousi voimalla Tuomaan toteamus, jonka hän epäilystensä jälkeen  

sanoi: ”Minun Herrani ja minun Jumalani”. Kukaan ei tiennyt, kuinka vahvasti koin tuossa  

hetkessä, että Jeesus elää. Kukaan ei tiennyt, mitä takapenkissä tapahtui. 

 

Sitten vähän tuoreempi tapaus. Neljä kuukautta sitten jouduin yllättäen yöllä Meilahden 

sairaalaan ja lähelle kuoleman portteja aortan repeämisen tähden. Jumala armossaan  

ohjaili asioita niin, että sain jatkoaikaa. Noilla rajamailla tajusin, kuinka paljon tunkkaista ja 

tarpeetonta elämässäni on, ja kuinka paljon tyhjänpäiväisyyttä maailman menossa on 

ylipäätään. Iso on pientä ja pieni isoa. Kuinka paljon on joutavaa, epäpyhää ja turhaa 

rihkamaa! Kuinka paljon on tullut haaskattua kallista aikaa. Voimat, lahjat ja mahdollisuudet 

ovat tuhraantuneet kovin paljon joutavissa. Koin, että olisi ollut tiukka paikka ja noloa kohdata 

Herra tuossa kunnossa. 

 

Minua on aika usein vaivannut epäilys ja huoli, jospa Vapahtaja on jo tyystin väsynyt minuun. 

On jo niin monta kertaa annettu ”hedelmäpuulle” lisäaikaa - vielä tämä vuosi. Maata on 

muokattu, lannoitettu, paljon on Sanaa kuultu, ja ihmeitä nähty, ja silti on monta pettymystä 

aiheutettu Herralle. Ei hedelmää! Joko on hakkausmääräys annettu? Nurin ja tuleen koko 

ukko. 

Herra lähestyi kuitenkin armossaan minua sairaalassa useampaan otteeseen, niin 

ymmärrän. Moni rukoili. Yksi ystävä tuli lukemaan Herran siunauksen. Toinen rukoili 

parantumista ja voiteli Jaakobin kirjeen mukaisesti. Erityisen ratkaisevaksi muodostui teksti-

viestien vaihto erään pariskunnan kanssa. Tuli sanoma, jossa he kiittivät yhteistyöstä ja 

ystävyydestä. He muistuttivat, että saamme kaikki olla armosta osallisia, kiitos siitä 

Jumalalle. Kiitin heitä rukouksista ja rohkaisusta. Kerroin toivovani, että kunpa ansio-

luettelossani lukisi ”armahdettu syntinen”. Ja sitten tuli viesti: ”Aivan 100 % varmasti olet 

armahdettu! Usko kaikki syntisi anteeksi ja laupeuden mereen upotetuksi. Puku on valkea. 

Armon varassa elämme joka päivä.” Noissa sanoissa oli Pyhä Henki ja Kristuksen valtuutus. 

Koin Vapahtajan olevan siinä lähellä. En voinut kuin itkeä ilosta (tietysti salaa) siellä 

Meilahden tornin 12. kerroksessa. Hän oli siinä. 

Omista tämä anteeksiantamuksen lahja. Ota se vastaan. Omatuntosi saattaa sanoa, että et 

ole sen arvoinen, et ole nyt kunnolla valmis tähän, tämä tuli turhan äkkiä. Älä usko vihollista! 

Synnit annetaan anteeksi armosta, suurille syntisille ja keskeneräisille, jotka eivät selviä 

synneistänsä omin avuin.  
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Filippin Kesarean seuduilla Jeesus antoi Pietarin kautta 

uskoville Taivasten valtakunnan avaintenvallan: ”Minkä sinä 

päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa”. Hän 

haluaa varmistaa, ettei kukaan jää osattomaksi syntien 

anteeksiantamuksesta, vaan kuulisi vapautuksen sanan. 

Jumalan Karitsa on pois ottanut maailman synnit, sinunkin 

syntisi! - Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut, niin 

myös sinun perhekuntasi.  

Hänessä on turva tässä ja nyt sekä aina iankaikkisuuksiin asti. ”Niin ei nyt siis ole mitään 

kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat” (Roomalaiskirje 8:1). 

Olemme jo todenneet, että turvallista elämää eivät ihmiselle tuo miljoonat vaan Jeesuksen 

ystävyys. Jeesuksella on selvä osoite turvaa hakevalle ihmiselle: ”Tulkaa minun tyköni työtä 

tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon!”  

 

Ja toisaalla Hän neuvoo: ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen ja pelätkö, uskokaa 

Jumalaan ja uskokaa minuun.”  Ei turvaa ilman Jeesusta. Raamattu on tässä asiassa täysin 

ehdoton: ”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin minun kauttani…” (Johannes 14:6). 

 

Ja toisaalla: ”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu…” 

(Johannes 10:9). Varkaat ja ryövärit yrittävät sisälle muita reittejä. Taivaaseen on vain yksi 

tie ja yksi ovi! Kaikkia varten valmistettu. 


