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J o h da n to

H

elatorstain ja helluntain välisinä päivinä kristityillä on ollut tapana
jo satojen vuosien ajan pitää rukouksen keskiössä samat asiat
ensimmäisten kristittyjen kanssa. Kristuksen viimeinen ohje oppilailleen
taivaaseen astumisen päivänä oli “odottaa Isän antaman lupauksen
toteutumista” (Ap.t. 1:4).

“Sitten apostolit lähtivät mäeltä, jolla olivat olleet. Sen nimi on
Oliivimäki... Kaupungissa he menivät majapaikkaansa ja nousivat
yläkertaan, missä heidän huoneensa oli... Yksimielisesti he kaikki
keskittyivät rukoilemaan. He rukoilivat yhdessä joukkoonsa kuuluvien
naisten sekä Marian, Jeesuksen äidin, ja Jeesuksen veljien kanssa.”
Ap.t. 1:12–14

Ohje Pyhän Hengen odottamisesta oli tärkeä, koska ilman Hengen vahvistavaa
läsnäoloa on mahdotonta olla Kristuksen uskollinen todistaja. Me tarvitsemme
tätä Isän lahjaa ollaksemme niitä ihmisiä, joiksi Kristus kutsuu meidät olemaan.
Henki ei siis ole joitain yksityisiä kokemuksia varten vaan elämämme takia,
elämälle Kristukselle tässä maailmassa.
Tulkoon sinun valtakuntasi -kampanja rohkaisee jokaista pitämään viittä ihmistä
erityisellä tavalla mielessä näiden päivien ajan; niin että Isän lahja voisi tehdä
työtä meidän kauttamme heidän hyväkseen ja koskettaa heidän elämäänsä.
Rohkaisen sinua viettämään muutaman hetken pohtiessasi, keiden puolesta
erityisesti haluaisit rukoilla näinä päivinä, voit halutessasi kirjoittaa heidän
nimensä viereiselle sivulle.

Tämä Novena on tarkoitettu avuksi odottaessasi luvattua Isän lahjaa, se
keskittyy yhdeksään jakeeseen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä – hänen, joka
oli läsnä yläsalissa. Joka päivä tarkastellaan yhtä jaetta ja annetaan sen muovata
meitä. Ensimmäinen Pietarin kirje on yksi lempikirjoistani, ja siitä nousee
myös Lambeth Conferencen tämän vuoden teema. Se on kirja, joka avaa
sydämemme Jumalalle ja nostaa silmämme katsomaan koko maailmanlaajaa
Jumalan perhettä.
Kiitän Anna Heslopia , joka on tehnyt vaikuttavat kuvat joka päivälle. Rukoilen,
että nämä sanat ja kuvat yhdessä avaavat sinulle tilaa Isän lahjan odotukseen.

1.
2.
3.
4.
5.

PÄIVÄ 1

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:1–2
“Minä, Pietari, olen Jeesuksen Kristuksen apostoli. Kirjoitan teille,
jotka asutte hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa,
Bityniassa ja Aasian maakunnassa. Te olette Jumalan valitsemia ja
elätte vieraassa maassa. Jumalan, meidän Isämme, suunnitelman
mukaisesti Henki on puhdistanut teidät elämään tottelevaisina ja
Jeesuksen Kristuksen verellä merkittyinä.
Toivotan teille entistä enemmän Jumalan hyvyyttä ja rauhaa.”

K

ristitty kantaa mukanaan ”erilainen” -merkkiä. Ensimmäisessä kirjeessään
apostoli Pietari kirjoittaa maanpaossa eläville, yhteisöille, jotka elävät vieraina
ja muukalaisena Vähässä-Aasiassa. Nämä ihmiset tietävät mitä on olla muukalainen –
kiusattu ja hyljeksitty.
Mutta Pietari kirjoittaa myös ihmisille, jotka ovat maanpaossa sanan toisessa
merkityksessä: kristittyinä elämme elämämme maan päällä maanpaossa, kaukana
ikuisesta kodistamme taivaassa ja Isästä.
Kristityille on annettu toisenlainen identiteetti: sen sijaan, että määrittelisimme
itsemme perheen, kansalaisuuden, omaisuuden tai jonkin muun ominaisuuden
mukaan, jonka usein ajattelemme kuvaavan sitä, keitä olemme, me, kastetut,
olemme Kristuksessa – tämä on syvä totuus, joka on sekä meille annettu että odottaa
ymmärtämistään. Meidät on kutsuttu löytämään identiteettimme vain ja ainoastaan
Jeesuksen Kristuksen persoonassa.
Pietari puhuu niistä, jotka ovat maanpaossa mutta Jumalan valitsemia. Nämä yhteisöt
voivat tulla näkyviksi maan päällä, mutta ne on pyhitetty Hengen kautta. Kristityt
eivät pidä maallista valtaa ja johtajia ylimpinä auktoriteetteina: me tottelemme Jeesusta.
Tämä on mahdollista vain Pyhän Hengen lahjojen avulla.
Kun rukoilemme lakkaamatta toisten puolesta saadaksemme heidän sydämensä
ja mielensä kääntymään Kristuksen puoleen, kysykäämme ensin itseltämme:
Miten elämässämme näkyy se, että meidät on merkitty erilaisiksi? Saako meidän
todistuksemme ihmiset kiinnostuneiksi uskosta vai ennemminkin vastahakoisiksi?
Miten elän elämääni eri tavalla Jeesuksen Kristuksen hyvän sanoman myötä, ja miten
toiset näkevät ja kuulevat sen?
Pietari puhuu todellisille yhteisöille, jotka kohtaavat todellisia ongelmia, mutta
tervehtii heitä Jumalan yltäkylläisen armon ja rauhan valossa. Levitköön sama armo
ja rauha sinun kauttasi kaikille niille, jotka kohtaat, kun aloitat tämän päivän matkaa.

PÄIVÄ 2

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:12
”Heille paljastettiin, ettei näitä asioita ollut tarkoitettu heille
itselleen vaan teille. Nyt tämän saman ovat kertoneet teille ne, jotka
taivaasta lähetetyn Pyhän Hengen vallassa julistivat ilosanomaa.
Tätä kaikkea enkelitkin haluaisivat kumartua kurkistamaan.”

J

okainen ihminen etsii elämälleen tarkoitusta. Jokainen meistä kulkee elämänsä
läpi etsien jotakin. Ehkä kaipaamme rakastetuksi tai hyväksytyksi tulemista, tai
sen näkemistä, mitä todella olemme. Ehkä toivomme, että ymmärtäisimme itse,
keitä olemme ja miksi olemme täällä maan päällä. Me haluamme päästä lähemmäs
Jumalaamme ja Luojaamme, vaikka emme itse tiedostaisikaan sitä. Meillä on kaipuu
merkitykseen, koska Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi. Ja vain hänen antamansa
merkitys täyttää etsimisemme. ”Jumala, sinä olet luonut meidät omiksesi, ja levoton
on sydämemme, kunnes se sinussa löytää levon.”, kuten Augustinus kirjoitti usein
lainatuissa sanoissaan.
Jokainen, joka on elänyt, on tuntenut rakkauden kivun. Tämän päivän jakeessa Pietari
puhuu profeetoista. Hekin ovat etsineet: “ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan
heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi” (1. Piet. 1:11). Vaikkei Jeesus ollut vielä
syntynyt, Pyhä Henki oli heidän kanssaan, antoi heidän aavistaa Jumalan suurimman
lahjan, Kristuksen Jeesuksen – Jumalan kanssamme.
Nyt hänet on nostettu esiin, hyvä sanoma on julistettu; meitä palvellaan, me voimme
oppia profeetoilta, jotka pyrkivät lähemmäs Jumalaa yli kaksi ja puoli tuhatta vuotta
sitten. Jumalan ihme on, että me emme vain julista hänen lupauksiaan niille, jotka ovat
ympärillämme, vaan voimme muodostaa ketjun, joka voi auttaa etsijöitä kauan sen
jälkeen, kun meidän aikamme on ohi.
Hämmästyttävin uutinen on, että se mitä eniten kaipaamme, annetaan meille
ilmaiseksi. Jumala, jota etsimme, ei vain tullut luoksemme ja elänyt kanssamme;
vaan kuoli puolestamme! Me olemme saaneet hyvät uutiset Pyhältä Hengeltä,
suoraan taivaasta! Jopa enkelit tuntevat kaipausta katsoakseen lähempää meidän
pelastuksemme ihmettä.
Tämän lahjan kautta meidät kaikki pelastetaan. Profeetat etsivät sitä. Enkelit
kaipaavat nähdä sen! Jumala tietää, että kaipaamme hänen läsnäoloaan, mutta meidän
kaipauksemme on vain kalpea aavistus hänen kaipauksestaan meitä kohtaan. Siksi hän
lähetti Poikansa. Siksi hän antaa meille Henkensä.
Kun ajattelet niitä viittä, jotka ovat rukouksissasi, mitä huomaat heidän
kaipauksestaan? Miten sinä voisit loistaa valona, kuten profeetat Vanhassa testamentissa, joka auttaisi ohjaamaan ihmisiä kohti aarretta, jota he etsivät? Miten
sinun etsintäsi – joka jatkuu koko elämäsi ajan – osoittaa enemmän ja enemmän
kohti Jumalaa, joka ojentaa kätensä meille ja toivoo, että tarttuisimme siihen?

PÄIVÄ 3

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:2
“Hamuilkaa puhdasta opetusta kuin vastasyntyneet vauvat maitoa.
Sen ravitsemina te kasvatte pelastukseen.”

V

auvat, jotka syntyvät outoon ja kovaan maailmaan, ovat täysin riippuvaisi niistä,
jotka heitä hoitavat. Vauvojen tarpeet ja vaistot liittyvät perusasioihin – ruokaan,
lämpöön, rakkauteen. Näiden asioiden takia he ovat riippuvaisia toisista, avuttomia ja
heikkoja. Muistelemme kuvaa Kristus-lapsesta, Jumalasta, joka teki itsestään pienen ja
avuttoman meidän takiamme, jotka olemme täysin avuttomia ilman häntä. Ne, joille
Pietari kirjoitti, elivät myöskin tässä oudossa ja kovassa maailmassa, maailmassa, jossa
eksymme ja missä ainoa lohdutus tulee Jumalalta.
Mutta lapset kasvavat. Toivottavasti heistä tulee viisaita, ystävällisiä, tuottavia
yhteiskunnan jäseniä – mutta se tapahtuu vain heidän saamansa ravinnon avulla.
Raamatun ”maito” merkitsee usein siunausta ja yltäkylläisyyttä: äiti antaa maitoa
vapaasti, rakkaudesta, milloin vain lapsi sitä tarvitsee, ilman että lapsen tarvitsee
”ansaita” sitä.
Se on elämän lähde, huolenpidon merkki, myös helppo ymmärtää. Et voi antaa lapselle
lihaa heti syntymän jälkeen, heillä ei ole hampaita sen syömiseen.
Synnymme uudestaan, kun tulemme Jeesuksen luo. Aloitamme uuden elämän
Jumalan lapsina. Jumala antaa meille tilaa kasvaa, kypsyä ja saada hoivaa – prosessi
kestää koko elämämme. Emme jätä maitoa, koska se minkä kanssa aloitamme
matkan, kannattelee meitä koko elämämme kristittyinä.
Mitä on tämä maito, joka vahvistaa ja ruokkii meitä kasvamaan tässä uudessa elämässä?
Ajattelen, että se on Jumalan sana – kirjoitukset ja Pyhän Hengen kutsu sydämissämme.
Me olemme heikkoja, mutta Hänen sanansa vahvistaa meitä. Meillä on nälkä ja jano,
ja vain Hän voi ruokkia meidät. Meitä ympäröivät viha ja erimielisyydet, mutta Hänen
yltäkylläinen siunauksensa antaa meille mahdollisuuden rakkauteen ja iloon.
Kaiken sen jälkeen, mitä meille on annettu vahvistukseksi, voimme kääntyä toisten
puoleen ja ravita vuorostaan heitä. Me voimme jakaa Jumalan rakkautta, niin että
lähellämme olevat voivat vahvistua ja saada apua Hänen sanastaan. Sen, mitä ne viisi
läheistä, joita pidämme Jumalan edessä, eniten tarvitsevat, Jumala antaa.
Kristus kutsuu meitä olemaan lapsenkaltaisia, ei tukeutumaan itseemme vaan Jumalan
lupauksiin, Jeesuksen persoonaan ja Hengen läsnäoloon. Olkaamme lapsenkaltaisia
tarvitsevuudessamme ja riippuvuudessamme Jumalaan, joka yksin vahvistaa ja ravitsee
meitä, kun kasvamme kohti hänen pelastustaan.

PÄIVÄ 4

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:5
“Olkaa itsekin kuin eläviä kiviä, joista rakennetaan hengellinen
rakennus. Muuttukaa pyhäksi papistoksi antaaksenne hengellisiä
uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen vuoksi ovat Jumalalle sopivia.”

R

akennuksessa jokainen kivi on välttämätön. Kristus sanoo, että jokainen
meistä on elävä kivi hänen kirkossaan, riippuvainen toinen toisestaan ja
välttämätön osa kokonaisuutta.
Jokaisella rakennuksella on perustus. Mikään rakennelma ei pysy pystyssä, jos sen
perustus ei ulotu tarpeeksi syvälle ja ole vakaa. Kristittyinä, elävinä kivinä Jumalan
rakennuksessa, meillä on yksi perustus: Jeesus Kristus. Ero kirkon elävinä kivinä ja
oman rakennuksensa kuolleena puuna olemisen välillä on tarve uudistua, syventyä
ja ylistää perustaa Kristuksessa joka päivä. Me kompuroimme heti, jos rakennamme
jollekin muulle perustalle.
Niissä yhteisöissä, joille Pietari kirjoitti, rakennukset olivat ihmisten tapa osoittaa
valtaa ja asemaa. Tänä päivänäkin, ihmiset rakentavat prameita monumentteja,
fyysisiä rakenteita, jotka ilmentävät menestystä, voimaa ja sosiaalista asemaa.
Mutta kristityt, joille Pietari kirjoittaa, olivat vailla valtaa. He eivät voineet kilpailla
suuruuden esittelemisen kanssa, tai julistaa uskoaan Jumalan voimaan rakentamalla
vaikuttavia jumalanpalveluspaikkoja.
Kun sanoja tutkii sydämessään, vaikuttaa siltä, ettei Pietari välitä siitä, ettet voi
rakentaa suuria temppeleitä tai pystyttää valtavia monumentteja Jumalalle. Kysymys
ei ole ulkoisista asioista. Kivet, joita Hän haluaa, ovat ”ihmisten hylkäämiä, mutta
Jumalan valitsemia” 1. Piet. 2:4. Jumala haluaa heidät, jotka on suljettu ulos, joita ei
haluta, joita ei rakasteta, jotka on hylätty. Näiden ihmisten elämä voi olla todistus
suuruudesta ja armosta. Meidän elämämme, ruumiimme, koko olemisemme, kantaa
todistusta Jumalan muuttavasta voimasta, Jumalan, jolla on paikka jokaiselle. Tämä
kaikki tapahtuu, kun meidät muovataan yhteen Jumalan hengelliseksi taloksi.
Elävänä kivenä oleminen tarkoittaa Jumalan ylistämistä omalla elämällä, eikä
rakentamista omaksi kunniakseen ja voimakseen. Sen, miten ymmärrämme vallan
ja aseman, täytyy muuttua. Tämä tarkoittaa menemistä juuri sinne, minne Jumala
haluaa meidän menevän. Tämä tarkoittaa muuttamista ja muuttumista – ohitettuna,
väheksyttynä ja vainottuna olemisesta osaksi Jumalan jumalallista suunnitelmaa.
Tämä tarkoittaa Jumalan lapsena elämisen kielen omaksumista. Jokainen ihminen
on välttämätön tässä. Niillä viidellä, joita pidät Jumalan edessä, on oma paikkansa
Hänen rakennuksessaan. Vain Pyhä Henki voi saada tämän aikaan.
Tänään pohdimme sitä, miten oma elämämme ylistää Jumalaa ja todistaa Hänen
armostaan, tavalla, jota emme koskaan voisi itse rakentaa. Rukoilkaamme syvempää
ja vahvempaa perustusta Jeesuksessa, joka pitää meidät vakaana tänäänkin, ja että
Pyhä Henki voisi rakentaa meissä hänen kunniansa asumusta.

PÄIVÄ 5

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9–10
“Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa. Te olette
Jumalan oma kansa, jonka tehtävänä on julistaa hänen hyviä tekojaan. Hän
kutsui teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa; nyt te
olette Jumalan kansa. Ennen hän ei armahtanut teitä, nyt teidät armahdetaan.”

P

idän näitä jakeita ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Raamatun hienoimpina
jakeina. Ihmiset, jotka oli suljettu ulos, on nyt otettu mukaan. Ne, jotka olivat
maapaossa, on nyt valittu. Herjatuista on tullut pyhiä, hyljeksityistä rakastettuja.
Ne, joille Pietari kirjoittaa, tietävät mitä on olla marginaalissa, vainottu ja kiusattu
uskon takia. He ovat ihmisiä ilman asemaa – paitsi Jumalan silmissä. He ovat
tuntemattomia, näkymättömiä ja yhdentekeviä. Paitsi universumin Luojalle.
Tässä jakeessa, meitä kutsutaan, ehkä haastetaan, näkemään itsemme, ei niin kuin
maailma näkee vaan niin kuin Jumala näkee. Meitä kutsutaan olemaan tuomitsematta
itseämme niiden arvojen – aseman, terveyden, vallan – mukaan, jotka näyttävät
merkitsevän maailmalle eniten, vaan Jumalan Jeesuksessa osoittaman rajattoman
rakkauden mukaan. Jumalan Jeesuksessa osoittaman työn takia meitä kutsutaan
arvokkaiksi, rakastetuiksi ja valituiksi. Sinua pidetään arvokkaana, rakastettuna ja
valittuna Jumalan silmissä.
Näin me opimme olemaan Jumalan kansaa, Hänen erityistä omaisuuttaan, emme
kuulu tähän maailmaan. Asemaamme kuvaavat yltäkylläisyys, toivo, uskollisuus ja
rakkaus. Se mitä Kristus on tehnyt, on antanut ihmisille, joille on kerrottu, ettei heillä
ole mitään arvoa, kokemuksen ikuisesta arvosta. Kun ajattelemme olevamme turhia,
tarpeettomia, epäonnistuneita ja häpeällisiä, Jumalan sana muistuttaa meitä siitä,
keitä todella olemme: Jumalan omia.
Tämä rakkaus muuttaa meitä. Tarkoituksella. Lahjan mukana tulee kutsu – niin ”että
voisitte kiittää ja ylistää Häntä, joka on kutsunut teidät pimeydestä hänen ihanaan
valoonsa”. Meidät muovataan olemaan Jumalan muutosagentteja; silmämme avataan,
että voisimme auttaa toisia näkemään.
Tämä vastustaa ihmisten taipumusta pitää toisia ihmisiä ”vähäisempinä”, mitä me
kaikki teemme kaikenlaisista syistä. Kristuksessa Jumala on valinnut myös heidät,
heidät on otettu mukaan, meidän kanssamme, Hänen kansaansa. Me emme voi
rakentaa rajoja tai aitoja välillemme. Ne, jotka meidän tekisi mieli sulkea ulos, ohittaa
ja jättää syrjään, ovat juuri heitä, jotka Jumala kokoaa ja toivottaa tervetulleeksi.
Pohdi viittä läheistäsi: heidätkin luetaan tähän mukaan. Koskettakoon Henki heitä,
niin että he voisivat oppia tietämään sen itsekin.
Muuttuminen on uskomatonta. Meidän häpeän merkeistämme tulee Jumalan
rakkauden merkkejä. Kun rukoilemme tänään, sitoutukaamme näkemään kaikki
tapaamamme ihmiset Jumalan rakastavien silmälasien läpi.

PÄIVÄ 6

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 3:4
“Kaunista teissä on se, mikä ei katoa: lempeä ja sopuisa henki
sydämessänne. Se on Jumalan silmissä todella arvokas.”

V

aikka meitä onkin jo varhaisista vuosista lähtien kehotettu olemaan arvioimatta
kirjaa sen kannen perusteella, meidän on vaikea olla tekemättä niin. Mutta
Raamattu on yksiselitteinen: “Älkää arvioiko asioita sen mukaan, miltä ne näyttävät.
Arvioikaa oikeudenmukaisesti.” (Joh. 7:24). Tämä ei yllätä – useimmat ihmiset, jotka
näkivät Kristuksen ristillä, näkivät vain rikollisen, miehen, joka kärsi häpeällisen ja
nöyryyttävän kuoleman. Suurin osa ihmisistä näki vain epäonnistuneen messiaan –
eivätkä kyenneet näkemään uskomatonta totuutta – Jumalan voittavan pahan vallan
meidän takiamme. Asiat eivät aina ole sitä miltä ne näyttävät.
Ulkonäkö on meille tärkeää. Se, miten olemme esillä, kertoo meistä paljon. Monet
meistä tuntevat, että meidän täytyy teeskennellä sopiaksemme joukkoon ja näyttää
tietyltä tullaksemme hyväksytyiksi. Käsityksemme kauneudesta ovat kapeita; ne
ovat hetkellisiä ja rajallisia; ne aiheuttavat vertailua ja kateutta, epävarmuutta ja
puutteellisuutta. Mutta näin Jumala ei arvioi meitä, eikä Hän halua meidän arvioivan
niin itseämme.
Päinvastoin – se mitä Pietari kutsuu ”sisäiseksi hengeksi” on rajatonta ja yltäkylläistä.
Se antaa meidän tuntea iloa kateuden sijaan, innostusta epävarmuuden sijaan.
Ulkoisen kauneuden parantaminen on yritys saada meistä tuntumaan hyvältä.
Sisäisen kauneuden rakentaminen saa toisistakin tuntumaan hyvältä.
Naisilla, joille Pietari osoittaa sanansa, on matala sosiaalinen asema. Usein heidät
esineellisestettiin, nähtiin jonkun omaisuutena eikä inhimillisinä yksilöinä, joita
Jumala rakastaa. Kuitenkin Pietari tunnistaa, että heillä on rikas sisäinen elämä –
aikanaan vallankumouksellinen näkemys - elämä, jota ei eletä toisille vaan Jeesukselle.
Pietari vakuuttaa, ettei miehillä tai isännillä ole lopullista valtaa, vaan Jumalalla, joka
tekee ihmisistä omia kuviaan.
Kristus Jeesus – hän, jossa Jumala on – kutsuu meidät näkemään ihmiset sellaisina
kuin he todella ovat. Tämä kutsuu todella kuuntelemaan ja tuntemaan ihmiset,
tekemän työtä Jumalan Hengen kanssa, joka tuntee meidät ja avaa meidät syvimpiä
sopukoita myöten. Aivan liian usein yritämme kertoa Jeesuksesta ihmisille ilman että
kuuntelemme ensin heidän tarinaansa. Aivan liian usein tuomitsemme ennen kuin
tunnemme todellisuuden. Kun tänään pohdimme todellista kauneutta, tulemme
varmasti lohdutetuiksi, jos luotamme Jumalan yltäkylläiseen rakkauteen, omien
pelkojemme ja riittämättömyytemme sijaan. Jumala tekee siitä mahdollista.
Rukoilemme viiden läheisemme puolesta, että Jumala tulisi heitä lähelle Hengessään.
Vain Jeesuksen persoona ja Hengen työ voivat tuoda ihmiset Jumalan luokse. Hän ei
tarvitse meiltä mitään, hän vain pyytää meitä rakkauttamme.

PÄIVÄ 7

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 3:18
“Kärsihän Kristuskin kerran ihmisten syntien vuoksi. Syytön kärsi
syyllisten puolesta viedäkseen teidät Jumalan luokse. Hänen ruumiinsa
tapettiin, mutta Henki teki hänet eläväksi.”

K

ärsimys on väistämätön osa elämäämme. Pietari kirjoittaa kärsiville yhteisöille,
ihmisille, jotka kokevat merkittäviä vaikeuksia uskonsa vuoksi. Pietari on
sitä mieltä, että heidän rohkeutensa ja haavoittuvuutensa tämän ajanjakson aikana
ei ole vain merkki heidän uskostaan Kristukseen, vaan noudattaa Jeesuksen ristin
esimerkkiä.
Kristittynä eläminen ei koskaan tarjoa pakoa kärsimyksestä. Jeesuksen kuolema
ja ylösnousemus ei vapauta meitä tuskallisista kokemuksista, siitä, että tunnemme
itsemme hylätyiksi ja eksyksissä oleviksi. Se ei estä pahoja asioita tapahtumasta meille.
Meihin sattuu, me suremme, meitä nöyryytetään. Lopulta me kuolemme. Se, mitä
Jeesus on tehnyt hyväksemme, ei takaa meille kivutonta elämää.
Mutta Hänen kuolemansa avaa meille oven Jumalan siunauksen tuntemiseen ja
kokemiseen jopa – joskus voimakkaimmin ja syvällisimmin – kärsimyksen keskellä.
Kristuksen kärsimys ristillä lahjoittaa meitä syvästi rakastavan Jumalan läheisyyden,
sillä Hän oli valmis kantamaan tuskan, jonka jouduimme aiemmin kokemaan yksin.
Hänen ylösnousemuksensa lupaa iankaikkisen elämän Isän luona, huolimatta ajallisen
elämämme todellisuudesta.
Erikoisinta on, että Jumala kärsi käsittämättömän tuskan puolestamme, vaikka
olimme vielä Hänen vihollisiaan. Hän on valmis kuolemaan puolestamme, vaikka
me olemme ne, jotka hylkäsimme Hänet. Rukoillessamme tänään viiden läheisemme
puolesta, jotka eivät vielä ole kohdanneet Jeesusta, iloitaan siitä, että Kristus on
kuollut heidänkin puolestaan, pitää heitä rakastettuina ja haluaa olla heidän kanssaan
myös heidän tuskassaan. Rukoilemme, että Pyhä Henki tekisi heidät eläviksi.
Tässä raamatunkohdassa Pietari asettaa kärsimyksen kokonaan uudelle, kosmiselle
tasolle. Se, mitä Jumala on tehnyt hyväksemme, kaikuu yli koko maailmankaikkeuden,
mutta tiivistyy yhteen hakattuun ja särjettyyn mieheen. Myöhemmin Pietari kirjoittaa:
“Te jaatte Kristuksen kärsimyksen, jotta voisitte olla iloisia ja huutaa riemusta silloin,
kun hänen kirkkautensa ilmestyy.” Kärsimyksemme eivät ole vähäpätöisiä Jumalalle,
joka todella tuntee kärsimyksen. Mutta ne eivät myöskään ole lopullisia. Kärsimyksen
toisella puolella on voitto. Sillä se, mikä tapahtui Jeesuksessa, tapahtuu myös meissä –
ruumiimme kuolee, mutta meidät tehdään eläviksi Hengessä.
Tuntekoot he, jotka kokevat kärsimystä tänään, Jumalan lohduttavat ja johdattavat
käsivarret ympärillään. Jumalan kanssa kärsimyksellä ei koskaan ole viimeistä sanaa.

PÄIVÄ 8

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 4:6
“Ilosanoma julistettiin niillekin, jotka ovat jo kuolleet, jotta he
Jumalan silmissä eläisivät Hengessä, vaikka ovatkin ihmisten
silmissä kuolleita.”

J

oskus saamme aikaan juuri niitä asioita, joita eniten haluaisimme välttää. Se, mitä
usein pelkäämme ja silti saamme aikaan, on erillisyys toisistamme. Tunnemme
olevamme kaukana niistä, jotka ovat erilaisia kuin me, niistä, joita pidämme “toisina”.
Tunnemme olevamme erillään niistä, jotka ovat eläneet meitä ennen. Joskus tunnemme
olevamme erossa Jumalasta. Jotkut ihmiset ovat mielestämme tavoittamattomissa.
Joskus tunnemme olevamme itse ulottumattomissamme pimeyden, yksinäisyyden ja
pelon takia.
Tällä raamatunkohdalla on meille syvällinen viesti. Jeesus laskeutuu pimeyteen,
paikkoihin, joita eniten pelkäämme, tuomaan meidät kuolemasta elämään. Ne, joita
pimeys kuluttaa, kuulevat hyvän sanovan ja heidät tuodaan Jumalan kirkkauden
valoon. Kuolleet herätetään uuteen elämään, joka todistaa Jumalan ihmeistä.
Monet ihmiset voivat olla fyysisesti elossa, mutta he eivät todella elä. On niitä,
jotka elävät olosuhteiden, tilanteiden ja huolien saartamina. Evankeliumi antaa
ihmisille uuden elämän – Jumala muuttaa umpikujat käännekohdiksi, hylkäämisen
hyväksymiseksi, kuoleman uudeksi elämäksi. Hän sanoo, ettei kukaan ole pelastuksen
ulkopuolella. Ei ole olemassa syntiä, jota Jumala ei anna anteeksi, koska parannus on
totta. Heitä, joiden kohdalla me luovutamme ja menetämme toivomme, Jumala ei
lakkaa etsimästä. Kun heidät löydetään, Jumala juhlii: ”Iloitkaa kanssani, koska löysin
lampaan, joka oli kadonnut.” (Luukas 15:6).
Jumalan anteliaisuus tulvii sellaisella voimalla, että kuolemakin pyyhitään pois. Vaikka
emme täysin ymmärrä pelastuksen mekanismeja, meidät kohtaa hän, joka antaa
kuolleille elämän.
Kun ihmiset kääntyvät pois, Jumala toivottaa tervetulleeksi. Missä me haluamme
tuomita, Jumala kutsuu rakastamaan. Vaikka ruumis väistämättä kuolee, henki elää.
Tämä kutsuu elämään Jumalan normien mukaan eikä kuihtua omiemme mukana.
Rukoile tänään viiden läheisesi puolesta; että Henki, joka ylittää kaikki rajat
välittääkseen sanoman Hänen rakkaudestaan saavuttaisi heidät.
Kun rukoilet viiden läheisesi puolesta tänään, muista, että kukaan ei ole Jumalan
läsnäolon ja lupauksien ulkopuolella.

PÄIVÄ 9

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 4:14
“Jos Kristuksen nimeä käytetään haukkumanimenä teitä vastaan,
voitte olla onnellisia, sillä Jumalan kirkkauden Henki on teidän yllänne.”

T

oivo keskellä vainoa on selkeä teema koko ensimmäisessä Pietarin kirjeessä.
Tämä on sekä rohkaisu että lupaus – kärsimys väistää kunnian edessä. Tämä
on totta menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa: Jeesus on voittanut ristillä
ja herättäessään Hänet Isä Jumala on voittanut kuoleman. Pyhä Henki on kanssamme
tässä ja nyt. Kristus tulee takaisin kirkkaudessa. Toivolle on olemassa kaikki syyt.
Pietari ottaa esille asian, jota ympäröivä maailma pitää häpeällisenä – yhteisössä, jolle
hän kirjoitti, ja monille ihmisille ympäri maailmaa nykyäänkin, kristittynä eläminen
on sitä.
Jeesus kuoli, kun häntä pilkattiin, loukattiin ja moitittiin. Hän kuoli häväistynä.
Tässä oli kuitenkin kyse siitä, mitä varten Hän syntyi, hetkestä, jota varten Hän
tuli. Hänen kuolemansa paljastaa Jumalan kirkkauden. Jumalan kirkkaus näkyy
Kristuksen nöyryytyksessä, kun Jumala kantaa syntimme ja jakaa tuskamme. Jumalan
kirkkaus on siinä, että Hän rakastaa meitä. Häpeällinen kuolema muuttaa häpeän
voitoksi, epäpyhyyden pyhyydeksi.
Kristityn elämä ei ole pelkästään kärsimystä. Se on sen ilon kokemista, jonka antaa
varmuus toivosta, jopa synkimpinäkin aikoina. Lupaus maailmasta, jossa kaikki
luodaan eräänä päivänä uudeksi.
Kun ihmiset näkevät tätä toivoa elettävän todeksi, voi tapahtua uskomattomia
asioita. Elävä Jumala antaa ihmisille elävän toivon.
Kun elämme kristittyinä, saamme tuntea Jumalan siunausta, vaikka tunnemme
myös ihmiskunnan kärsimyksen. Paavali puhuu siitä, että me jaamme hänen
kärsimyksensä, jotta voisimme päästä Hänen kirkkauteensa. Sen kirkkauden syvyys
löytyy odottamattomista paikoista, pimeimmistä kolkista, heistä, jotka ovat hylättyjä
ja vahingoitettuja. Se on tietoa siitä, että Jumala halusi kuolla puolestamme ja ettei
mikään kärsimyksen tai surun kokemus voi voittaa Jumalan kykyä tuoda elämää.
Pyhän Hengen työ on tätä. Mitä tahansa käymmekin läpi elämässämme, rukous
“Tule Pyhä Henki” muuttaa asioita. Rukoile erityisesti, että Pyhä Henki toimisi
viidessä läheisessäsi, että he voisivat astua kirkkauteen Kristuksen kärsimysten kautta.
Maan päälle palavaan Jumalan kunnia on elämämme kauneudessa, loistossa ja ilossa,
ja yhtä lailla kuin kärsimyksessä ja tuskassa.
Olkoon kirkkauden Henki päälläsi ja niiden päällä, joiden puolesta rukoilet, tänään
ja kaikkina päivinäsi.

Linoprint illustrations by Anna Heslop.
Contact Anna via Instagram
miss_print_19

tulkoonsinunvaltakuntasi.fi

