Omat kokemukset
Olen syntynyt tähän kristillisyyteen, olen siitä onnellinen. 15-vuotiaana jätin
kristillisyyden, koska koin sen liian lakihenkisenä. Ajauduin maailmaan. Elin
syntielämää, myös päihteiden parissa ja tanssielämää tämän maailman
huvipaikoissa. En ollut onnellinen, jokin vaivasi. Etsiskelin epätoivossani
jotakin, enkä tiennyt mitä?
Läksin vapaaehtoisena armeijaan pakoon omaa pahaa oloani. Siitä ei ollut
apua. Tilanteeni paheni. Löysin kuitenkin uudestaan kristittyjä nuoria ystäviksi.
Minulla oli paha olo koko ajan. Jeesus kutsui minua pehmeästi, kuiskaten:
"tule luokseni, rakas lapseni, Saat syntisi sä kaikki anteeksi".
Aloitin urheilun. Se vei minut 100%:sti. Myös urheilu oli pakenemista. Kiersin
hengellisiä piirejä. Etsin apua erilaisista hengellisistä yhteisöistä. Pyhä Henki
puhutteli, ajauduin syvimpään epätoivoon, mitä olin koskaan kokenut. Valoa ei
näkynyt. Tunsin kauheaa tuskaa sisälläni, päiväkaupalla, viikkokaupalla,
kuukausikaupalla.
Eräänä yönä näin painajaisia, olin nukkunut selälläni ja suu avoimena.
Heräsin hiestä märkänä, koska suu oli auki, se oli kuivunut, pölyä oli kertynyt
kurkkuun ja suuhun niin, että hengitys tuntui raskaalta ja vaikealta.
Tänä päivänä en tiedä, olinko hereillä, horroksessa vai unessa, mutta
Raamatunkohdan muistan selvästi. Sain kuvan rikkaasta miehestä, joka
näkee Lasaruksen Abrahamin helmassa. Rikas mies pyytää tätä
kostuttamaan hänen huuliaan, sillä rikkaalla miehellä oli kova tuska liekeissä.
Minä olin tuo rikas mies. Tuomitsin itseni kadotukseen vailla toivoa.
Seuraavien päivien aikana sain kristityiltä kuulla, että Jeesus Kristus tuli ja
verellään maksoi koko maailman synnin. Se sanoma koski myös minua.
Tunsin valtavaa helpotusta. Nousin sananmukaisesti ilmaan. Olin ainakin
kaksi viikkoa onnesta sekaisin ja puhuin ainoastaan hengellisiä. Puhuin
kaikille Jeesuksen pelastavasta mahdollisuudesta.
Nämä ovat kokemuksia, niiden varaan ei voi rakentaa pelastusta. Rakastan
Herran lakia ja haluaisin tutkia sitä päivät ja yöt. Iloitsen niistä hetkistä, jolloin
Jumalan sanaa tutkitaan ja kätketään, pureskellaan ja pohditaan. Turvaan
Sanaan, joka tuli lihaksi ja asuu keskelläni, sydämessäni.
Jumala on ilmoittanut sanansa lapsenmielisille ja kätkenyt sen viisailta. Ketkä
nämä viisaat ovat? Raamattu tarkoittaa viisailla niitä, jotka omilla teoilla,
esimerkiksi omantunnon puhtaudella yrittävät taivaaseen. Järki haluaa tuoda
lahjoja ja tekoja pelastukseen. Lapsenmielisiä taas ovat ne, jotka
yksinkertaisesti uskovat, että pelastus on yksin Jeesuksen sovitustyössä.

Kun asetan itseni peilin eteen, näen sieltä sieluni silmillä läpikotaisin
turmeltuneen myrkkyä täynnä olevan ihmisrääpäleen. Kun asetan Raamatun
peilin eteen, näen sieluni silmillä ylösnousseen Kristuksen.
Sielunvihollinen ei siedä Raamatun Sanaa, varsinkaan kun mennään siihen
ytimeen, jossa Jeesus on verellään ostanut meidät omikseen.
Joosua asetettiin kansan johtoon Mooseksen kuoltua, ennen siirtymistä
luvattuun maahan, Joosua pitää puheen kansalle antaen ohjeen:
"Pidä tämän lakikirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja
öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on
kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi."
(Joosua 1:8)
Matkalla luvattuun maahan, haluan tutkia Raamattua ja noudattaa tarkoin
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.

Mikä minä olen? Oppimaton puheessa, kuten Paavali
"Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään:
"Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka
ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en
hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein." (1.Moos.8:21)
Jumala lupaa, ettei hävitä kaikkea elävää enää toistamiseen, vaikka ihmisen
ajatukset ja teot ovat pahat. Biblia 1776 sanoo tämän paremmin "vaikka
ihmisen sydämen aivoitus on paha hamasta lapsuudesta"
Olen paha, olen ollut sitä lapsuudesta, aivan vauvasta asti, olen synnissä
siinnyt ja siten perisynnin alainen, kuten kaikki ihmiset ovat.
"Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini
kohtuun." (Ps 51:5, Kr 1992)
"Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä
siittänyt." (Ps 51:5, Kr 1933/38)
"Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja minun äitini on synnissä
minun siittänyt." (Ps 51:5, Biblia 1776)

Pahuus on minuun niin kytkettynä, etten kykene sitä kaikkea tunnistamaan.
Vaikka en tunnista syntiäni, olen vastuullinen. Olen vastuussa myös
perisynnin alaisesta synnistä, vaikka en ole voinut vaikuttaa syntymääni.
”yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion”
(Room 5:18)
Vastuu perisynnistä on poistunut, kun olen saanut toisen vastuullisen.
”niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille
ihmisille vanhurskauden ja elämän.” (Room 5:18)
Jeesus on luvannut vastata minun tekosynneistä, mutta myös perisynnistä,
josta olen ollut osallinen heti syntyessäni ja jo sitä ennen.

Oppimaton puheessa
"Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa" (2.Kor
11:6)
Paavali ei hyväksynyt ajatusta, että hän olisi noita isompia apostoleja
huonompi tai halvempi. Hän tunnustaa puhetaidoissa olevansa kehnompi,
mutta tietoa hänellä riittää. Paavalin tietomäärä tietenkin pohjautuu siihen, että
hän oli kirjanoppinut. Hän tunsi Raamatun. Raamatun tunteminen on tärkeää,
sillä Jeesus sanoo:
"Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia" (Matt. 22:29, Mark.
12:24)
Jumala tarvitsi kirjanoppineen työvälineeksi, kristittyjen vainoojasta tehtiin
lähetysmies. Jumala käyttää välikappaleinaan vähäisiä, jopa arvottomia
ihmisiä. Hän käyttää jopa uskottomia ihmisiä välikappaleinaan. Raamatusta
voimme lukea näistä esimerkkejä.
Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen
viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi
saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä
maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään
mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on
jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä.
(1.Kor.1:26-29)
Jeesuksen on oltava kaikessa tekemisessä mukana, sillä hän sanoo:

"Ilman minua te ette voi tehdä mitään" (Joh 15:5)
"Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka
meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama." (1.Kor.12:6)

Toiset arvostelkoot
"profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset
arvostelkoot." (1.Kor.14:29)
Kaikki ovat oikeutettuja arvostelemaan ja arvioimaan tätä kannanottoa.
Lutherilta on olemassa kirjanen nimeltä Seurakunnan oikeudesta ja vallasta
arvostella kaikkea oppia sekä kutsua, ottaa ja erottaa opettajia sekä
saarnavirasta. Siinä kerrotaan selvästi Marian osasta, eli oikeudesta ja
velvollisuudesta koetella puhuttu sana. On selvää, että kannanoton tekijän
heikkouksia tarkka lukija löytää. Päätarkoitus ei kuitenkaan ole opettaa.
Opettajathan tullaan tuomitsemaan muita ankarammin
Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te
tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita
ankarammin. (Jaak. 3:1)
Kaikki me hairahdumme puheissamme, tuokoon se armollisuutta
suhtautumisessamme toisiimme, heikkoon ihmisluontoon:
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka
ei hairahdu puheissaan (Jaak. 3:2)

Totuus, oppi ja omatunto
"Totuutta ja oppia on aina, julkisesti ja hellittämättä julistettava, ei
sitä milloinkaan saa saarnata vältellen tai salaillen; ei siinä ole
mitään loukkaantumisen aihetta, onhan se suoruuden valtikka"
(Ps 45:7)
Sidottu Ratkaisuvalta s 42
Erasmus Rotterdamilainen antoi Lutherille neuvon, ettei saa julkisesti
ilmoittaa, jos kirkolliskokous on jossain virheellisesti päättänyt. Erasmus

vetoaa isien arvovaltaan. Luther pitää Erasmus Rotterdamilaisen neuvon
vääränä:
"Yhtä viisaana sinä edelleen annat sen neuvon, ettei saa julkisesti
ilmoitella sellaista, mikä kirkolliskokouksissa on tullut virheellisesti
päätetyksi, ettei annettaisi aihetta isien arvovallan
halveksimiseen"
"Tietysti paavi on mielellään nähnyt sinun näin selittelevän"
Sidottu Ratkaisuvalta s 44
Luther perustelee neuvon sanojen ongelmaa:
"Inhimillisiä määräyksiä ei voida noudattaa samanaikaisesti kuin
Jumalan sanaa, sillä ne sitovat omattunnot, mutta tämä vapauttaa
ne; nämä ovat siis ristiriidassa keskenään, ovat kuin vesi ja tuli"
Sidottu Ratkaisuvalta s 45

Haluan uskoa niin, että kannanoton lukija ojentaa minua Raamatullisesti, jos
perusteluni ovat jostain muusta lähteestä kuin Raamatusta.
Tapani Ihalainen

