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Chapter 1

Vanhurskaus

Sana vanhurskaus ei ilmeisesti kuulu enää suomalaisten sivistykseen, koska sanaa ei löydy
esimerkiksi Gummeruksen Suuresta Sivistyssanakirjasta vuodelta 2003. Ehkä sanan poisjäänti
johtuu siitä, että se on leimallisesti kristinuskon mukanaan tuoma termi,Mikael Agricolan
käännöstyön tulosta. Sen sijaan Gummeruksen kirjasta kyllä löytyy muihin uskontoihin liittyviä sanoja kuten wahhabiitti.
Gummeruksen kirjan ohella on onneksi olemassa muita sanakirjoja, joissa sanaa vanhurskaus
selitetään ja vielpä sitä, kuinka ihminen vanhurskautetaan. Kun puhutaan sivistyksestä, on
huomioitava, että nykyisenkaltainen sivistys, sivilisaatio, tieteellinen ja kultturellinen taso
eivät ole syntyneet ilman kristinuskoa.
Nykyaikainen kokeellinen tiede ei ole syntynyt maallistuneen naturalismin pohjalle vaan kristillisen jumalauskon pohjalle. 1500- 1700 vuosisatoina tiedettä eteenpäin vieneet vallankumoukselliset olivat lähes poikkeuksetta kristilliseen jumalauskoon perustavia tieteen tekijöitä.

Section 1

Vanhurskaus
Mitä vanhurskaus tarkoittaa?
Sanaa käytetään yhtenä Jumalan ominaisuuden ilmentäjänä Jumala on oikeamielisyyttä ja pyhyyden korkeinta astetta edustava
taho maailmankaikkeudessa.
Tässä merkityksessä se jää hämräksi nykyihmiselle, jolla ei ole
mitään korkeinta tahoa kuten Jumala. Siten ihmisillä ei ole
myöskään olemassa absoiluuttista oikeamielisyyden tasoa. Heillä
on vain eri tahojen synergioita siitä, mitä voitaisiin pitää toivottavana käyttäytymismallina. Tämän mukaan nykyisin muokataan
lakejakin, kun niiden pohjana aiemmin on ollut juutalaiskristillinen Jumalan sanasta nouseva moraali ja etiikka.
Heprean kielessä vanhurskautta vastaava sana on sceceq. Tämä
sana on kuitenkin laajempi ja syvempi kuin pelkkä oikeudenmukinen tai normien mukainen. Nimittäin yksi malli sanan käytölle on
uhri, joka on toimitettu rituaalisääntöjä noudattaen. Tai näin:
hurskas tie on oikea ja viisas tapa elää kuten Psalmi 23:3: “Hän
virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle
nimensä tähden.”
Sanaa vanhurskaus käytettiin myös oikeusterminä, jolloin siinä
korostui jumalallinen, absoluuttinen oikeudenmukaisuus, siis se,
jota vailla ihmiset nyt ovat.
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Section 2

Vanhurskaus
R
Tällaisesta käytännöstä olkoon esimerkkinä seuraava: “Älä ole
puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi
mahtavaa, vaan olr lähimmäisesi tuomarina oikeudenmukainen.” (3. Moos 19:15)
Vanhurskaus oli syytetyn osalta sama kuin syyttömyys, josta kuvauksena käyköön nämä sanat: “Mutta Jumala tuli Abimelekin tykö
yöllä unessa ja sanoi hänelle: Katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo.
Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen, ja hän sanoi: Herra, surmaatko syyttömänkin?
Eikö hän itse sanonut minulle: Hän on minun sisareni? Ja samoin
tämäkin sanoi: Hän on minun veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin
sydämin ja viattomin käsin.
Ja Jumala sanoi hänelle unessa: Niin, minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sentähden minä estinkin sinut tekemästä syntiä minua vastaan enkä sallinut sinun kajota häneen.
Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta,
ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisuit elää. Mutta jollet anna
häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä ja kaikki
sinun sinun omaisesi.” (1. Moos. 20:3-7)
Kysymyksessä oli Aabrahamin vaimo Saara, joka oli sisarpuoli
Aabrahamille ja Aabraham oli sanonut kuninkaalle vaimoaan
sisarekseen, jolloin Abimelek arveli voivansa ottaa hänet vaimokseen. Kenties Abimelek ei kysynyt asiaa Saaralta.

Kuva Kapernaumista.
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Joskus on sanottu, että Aatami ja Eeva söivät omenan paratiisissa mutta ehkä se saattoi olla aprikoosi tai jokin muu.
Abimelek välttyi kuolemantuomiolta peruuttamalla aiotun aviorikoksen. Niinpä hän pysyi sen perusteella vanhurskaana sen lain
suhteen, että ei ole lupa ottaa toisen aviopuolisoa.
Vanhurskauttamisen periaate onkin juuri tuo asia. Se toimii myös
niin, että jos joku on tehnyt rikoksen, on saanut siitä rankaistuksen
ja hän on sovittanut rikkomuksensa, mikä hänelle lain mukaan kuuluu. Tuon sovittamisen jälkeen rikoksen tehnyt on vanhurskauttanut itsensä kyseisen lain suhteen.
Ihmisen rikos Jumalaa kohtaan on hänen lankeemuksensa.

Rikkomus kohdistui maailman ensimmäistä sopimusta kohtaan.
Sopimus tai Jumalan ehdot paratiisissa ololle oli, että ihminen noudattaa sääntöjä. Jumala asetti Aatamin viljelemään ja varjelemaan
maata. Siitä ei ole tietoa, miten se onnistui. Mutta se vähäpätöiseltä
tuntuva osa, jossa Jumala sanoi, että ihmiset saavat syödä kaikista
muista paratiisin puista paitsi hyvän ja pahan tiedon puusta, sen yhden ainoan säännön ihmiset rikkoivat.
Sopimksen tämä kohta vaikuttaa kovin vähäpätöiseltä. Vain yhtä hedelmää syömällä Aatami ja Eeva pilasivat koko ihmiskunnan mahdollisuuden elää paratiisissa.
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Jumalan käskyn rikkomisesta seurasi rangaistus. Välitön seuraus oli
hengellinen kuolema, jossa ensimmäiset ihmiset lakkasivat olemasta
enää ehjiä Jumalan kuvia. Ja sen lisäksi heistä tuli ajallisia olioita,
jotka jonkin aikaa elettyäään vanhenevat ja kuolevat pois.
Nyt kaikki jälkipolvet ovat osallisia tästä rikoksesta, koska kukaan ei
ole kyennyt vanhurskauttamaan itseään tästä rikoksesta. Tämä perinnöllisyys on samanlainen ominaisuus kuin on kaikilla Jumalan
luomilla: heillä ja niillä kaikilla on ominaisuus, että he tuottavat kaltaisiaan jälkeläisiä. (vrt. 1. Moos. 5:3) Niin myös syntiin langenneet
ihmiset tuottavat syntiin langenneita hmisiä. Aatami ja Eeva eivät
ennättäneet saada jälkeläisiä ennen syntiin lankeamistaan, niinikään
he eivät ennättäneet syödä elämän puun hedelmiä.
Tästä rikokseta, lankeemuksesta on mahdollista vanhurskautua. Se
tapahtui siten, että Jumala synnytti vaimon siemenestä Pyhän Hengen kautta oman Poikansa ihmiseksi. Tämä ihminen eli moitteettoman elämän eikä sen perusteella olisi ollut tarve kärsiä rankaistusta
teosta, jota ei ollut tehnyt. Jeesus kuitenkin kärsi sen rangaistuksen,
joka jo paratiisissa oli langetettu ihmiskunnalle, hän kuoli ristillä
kaikkien edestä. Siitä syystä Paavali on kirjoittanut: “Niin nyt ei
siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” (Room. 8:1)
Jeesus on pääsiäislammas eli uhrikaritsa, jonka kuolema on sovinto
Jumalan ja ihmisten välillä.
Kiinaksi vanhurskautettu kirjoitetaan siten, että kuvataan
oma minä ja lammas eli uhrikaritsa ja siitä tulee vanhurskas! Jo siis muinaiset kiinalaiset tiesivät mistä vanhurskaus tulee.
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Raamatussa on eräs mielenkiintoinen teksti, joka johdattaa tähän aiheeseen. Kirjanoppineet ja fariseukset toivat Jeesuksen luokse
naisen ja asettivat kysymyksen: “Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemässä. Ja Mooses laissa on
antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä
sinä sanot?” (Joh. 8:4)
Jeesus otti pienen “harkintahetken”, kirjoittiu maahan, ei
kuitenkaan kysynyt, missä aviorikosta harrastanut toinen osapuoli
eli ies on, eikö hän ollut yhtä rikollinen. Sen sijaan Jeesus sanoi:
“joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä
kivellä.” (Joh. 8:7)
Noilla lain vaatijoilla oli kuitenkin omatunto jokseenkin kohdillaan,
sillä he tunsivat olevansa syntisiä eivätkä sen tähden heittäneet
kiveä. Kaikki poistuivat paikalta, jonne jäivät vain Jeesus ja nainen.
Paikalle jäi siis yksi syntinen ja yksi synnitön.
Hetkeä aikaisemmin Jeesus oli sanonut, että joka on synnitön,
heittäköön ensimmäisenä kivellä. Jeesus ei kuitenkaan heittänyt
kiveä. Miksi hän ei heittänyt, hänhän oli synnitön?
Jeesus sanoi naiselle: en minäkään sinua tuomitse. Miksi hän ei siis
tuominnut? Siksi että hän tiesi ottavansa ne kivet, jotka oli tarkoitettu naiselle, ne hän otti vastaan omassa ruumissaan,. Hän tiesi kantavansa myös syntisen naisen synnit ruumiissaan ristinpuulle. Hän
sovitti omalla kärsimisellään sen rikoksen, mistä naista syytettiin ja
minkä rikoksen alaisena hänet olisi pitänyt tuomita.
Koska Jeesus on rakkaus, hän ei kivittänyt naista vaan antoi armon
käydä oikeudesta sen perusteella, että hän tuli naisen sijaan rikolliseksi ja syyn alaiseksi.
Siinä oli hänen tuomionsa, ei että ihminen kuolisi vaan, että hän
saisi elää.

Tätä samaa virkaa Jeesus ylläpitää vielä tänäänkin. Kysymys ei
ole hetken mielijohteesta tai siitä, että Jeesus olisi erityisesti
säälinyt vain jotakin avionsa rikkonutta naista. Jeesus toteutti
Isänsä, Jumalan, tahtoa. Siitä tahdosta on Raamatussa koko
joukko esimerkkejä, kuten tämä: “Ja Herra Sebaot laittaa
kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja
hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki
kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän
hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut.” (Jes. 25:6,7)
Mistä vuoresta on kysymys?
Siionin vuoresta. Sen vuoren merkityksellä on pitkä perinne.
MM. Aabraham vei poikansa uhrattavaksi eräällä siionin vuoren
kukkulalle. Hänen ei tarvinnut uhrata omaa poikaan vaan toteutui se, mitä hän sanoi pojalleen Iisakille: Jumala on katsova sopivan teurasuhrin.
Jumala katsoi sopivan teurahsuhrin. Hän lähetti oman Poikansa
virheettömänä teurasuhrina, kun tämä ripustettiin ristille kaikkien ihmisten syntien sovittajana. Se tapahtui Siionin vuorella.
Jesaja kuvasi vanhan teurasuhrin sanoin sitä, minkä Jeesus teki.
Ydinrasva tarkoittaa toiselta merkitykseltään samaa kuin
pyyhkiä synnit ja rikkomukset pois. Ja voimaviini on samaa kuin
antaa suojaa ja varjelusta.
Tämä kaikki tapahtui Siionin vuorella, kun Jeesus huusi: se on
täytetty. Hän poisti kuoleman ainiaaksi ja avasi kaikille kansoille
näkymän, kun Kaikkien pyhimmän esirippu repesi ylhäältä alas
saakka. Pääsy Jumalan luokse tapahtuu Jeesuksen uhrikuoleman
kautta.
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Oman toimintansa perusteella kukaan ihminen ei ole vanhurskas eli
Jumalalle kelpaava. Paavalin sanoissa roomalaisille tämä tulee
selvästi ilmi: “Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei
ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
kaikki ovat poikenneet pois, kaikki kelvottomiksi käyneet; ei
ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.”
(Room. 3:10-12)
Tämän perusteella kenenkään ei siis ole mahdollista olla Jumalallle
kelpaava. Kuinka ihminen voi päästä osalliseksi vanhurskaudesta?
Ensinnäkin. Kysymyksessä on Jumalan vanhurskaus. Ei ihmisen.
Sillä ihmisen vanhurskaus on kuin saastainen vaate Jumalan edessä.
Siksi tarvitaan Jumalan vanhurskaus. Paavali kehoittaa laittamaan ristille oman lihan työt: “Ja ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.”
(Gal. 5:24) Jokainen voi huomata omasta itsestään, että meidän on
mahdotonta naulita oma lihamme ristille. Sehän ei onnistu, sillä ainakin toinen käsi jää naulitsematta. Siksi tuo Paavalin sanonta ei kuvaakaan sitä, minkä me olemme voineet tehdä vaan kysymyksessä
on kreikan kielen sanan partisiippi-- muoto, kertakaikkisena tapahtumana, joka ei toistu. Ja kun siinä kaiken lisäksi tekijänä on Jumala,
niin se tarkoittaa sitä mennyttä ristiinnaulitsemista, jonka Jeesus
koki. Hänet naulittiin ristille, kun minusta ja sinusta ei siihen olisi
koskaan ollut. Omien himojen ja halujen ristiinnaulitseminen on
sitä, ettå elämä annetaan kokonaan Kristuksen johtoon. Silloin
hänen ristiinnaulitsemisensa koituu meidän hyväksemme, pelastukseksi
Näin ollen siis juuri ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen, ovat kiinni
Jeesuksen ristinkuolemassa.

Ihminen luulee voivansa olla ja toimia itsenäisesti, ilman Jumalaa
ja tehdät elämänsä ratkaisut oman päättelynsä varassa. Jossain
määrin tämä pitää kyllä paikkansa. Mutta kukaan sellainen henkilö ei päädy Jumalan yhteyteen. Erään kerran ihmiset kysyivät
Jeesukselta: “Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan
tekoja tekisimme.” Jeesus vastasi ja sanoi heille: Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on
lähettänyt.” (Joh. 6:28,29)
Joku voi todellakin sanoa, että hän on tehnyt parannuksen, antanut elämänsä Jeesukselle jne mutta nuo sanonnat ilmaisevat, että
kyseinen henkilö ei ole ymmärtänyt, että todellinen uskoon tulo
on Jumalan teko eikä hänen oma tekonsa.
Jumala johdatelee ihmisten eteen sanansa, jolla hän ihmisiä kutsuu luokseen. Ihmiselle jää tietty vapaus tässä suhteessa. Hän voi
joko hylätä kutsun tai hyväksyä sen. Juuri niin kuin Jeesus sanoi
Laodikean seurakunnan enkelille: “Katso, minä seison ovella
ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven;
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioin hänen
kanssaan ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20)
Ovi on sydämen ovi. Kuvaannollisesti sanoen siinä on kahva vain
sisäpuolella, jolloin sydämen haltija voi sen avata tai pitää suljettuna. Jos hän ottaa Jeesuksen vastaan, se ei ole hänen oma tekonsa muutoin kuin että hän antaa luvan tai suostumuksen Jeesuksen tulla sisään. Ja myös tämän halun vaikuttaa Jumala, sillä
hän vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen.
Johanneksen evankeliumissa on paljon lainattu kohta, jossa sanotaan: “Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te
pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.” (Joh 20:22,23)
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j Hengen kaste saadaan uskoontulon yhteydessä. Tössä ihmiNäistä sanoista muutamat ovat vetäneet sellaisen johtopäätöksen, Pyhän
että ne ihmiset, jotka sanovat omistavansa Pyhän Hengen ja kun he sen omat tuntemukset eivät kerro siitä, onko hänessä Pyhä Henki
saaranaavat tai julistavat syntien anteeksiantamusta, että ne silloin tai ei. Pyhän Hengen kanssa on jokseenkin niinkuin on lapsen asemankin kanssa. Toisinaan lapsi kiukuttelee, potkii raivoissaan eikä
on anteeksi annettu juuri kohteena oleville ihmisille.
Kysymyksessä noissa Johanneksen evankeliumin sanoissa on kaksi ole samaa mieltä vanhempiensa kanssa. Siitä huolimatta hän on edeloleellista osaa. Pyhän Hengen ottaminen ei onnistu ihmisen tahdon leen vanhempiensa lapsi. Ihminen on Jumalan lapsi myös silloin, kun
voimasta. Ei ollenkaan. Mutta ihminen voi vaikuttaa sen saamiseen hän kiukuttelee ja potkii ja haraa vastaan. Uskonelämän perusteet
eivät ole kiukuttelussa tai potkimisessa tai niiden puutteessa vaan
juuri sillä tavoin, että hän on tullut uskoon. Jumalalla ei ole henperuste uskolle on Johanneksen sanojen mukaisesti: “Joka tunnusgettömiä eli kuolleita lapsia. Näin ollen uskoon tulo on se tapahtuma, jossa ihmiseen vuodatetaan Pyhä Henki eli se on Pyhän Hen- taa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy ja
gen kaste, josta Johannes Kastaja jo sanoi ennustaessaan Jeesuksesta: hän Jumalassa.” (1. Joh. 4:15) Ja toisessa paikassa luonnehditaan,
“Minun jälkeeni on tuleva se, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja että joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, hän pelastuu. Herra siinä tarkoittaa Herraa Jumalaa, Kyrios (kreikka) Adonai (heprea).
tulella.” (Matt. 3:11)
Helluntaina Pietari oli Pyhää Henkeä täynnä, joten on arvioitava si- Asia on toinen jos ihminen lakkaa tunnustamasta Jeesusta Jumalan
inä tilassa hänestä, että hän ei voinut julistaa virheellisesti, kun hän Pojaksi, silloin hän menettää lapseuden vaikk kasteen armoliitto
sanoi: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin Kasteen Jeesuksen jääkin voimaan, ikäänkuin odottamaan mahdollista tuhlaajapojan
nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hen- paluuta.
Se Pyhän Hengen kasteesta. Entäpä Pyhällä Hengellä täyttyminen.
gen lahjan.” (Ap. t. 2: 38)
Tällainen ihminen on täysivaltainen Jumalan perheväen jäsen julista- Paavali kirjoittii, että älkää juopuko viinistä, josta tulee irstas meno
maan sen ihmeellisiä tekoja, jotka hänet itsensä on nostanut kuole- vaan täyttykää Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki ei tule käskien eikä
komennelle van hän kulkee kuin tuuli, josta ei tiedä mistä se tulee ja
masta elämään. Tämä on valtuutus tehdä työtä Jumalan valtakunminne se menee.
nassa.
Mutta toinen asia on sitten syntien anteeksiantaminen. Se ei ole noi- Pyhä Henki on halukas täyttämään jokaisen Jeesukseen uskovan.
den julistajien hallinnoitavissa. Siitä todistaa lainatuissa Johanneksen Usein ihmiset ovat suurin este tälle. Mutta asiaa voidaan auttaa nousanoissa: joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne on anteeksi an- dattamalla Kolossalaiskirjeen sanoja: “Runsaasti asukoon teissä
nettu. Kysymyksessä on aoristin partisiippi. Se tarkoittaa sitä, että Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne
syntien anteeksi antamus on tapahtunut yhden ainoan kerran eikä kaikessa viisaudessa, psalmeilla,kiitosvirsillä ja hengellisillä
tule tapahtumaan toistamiseen. Näin ollen sen merkitys on, että se lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.”
(Kol. 3:16)
syntien anteeksiantamus, jota julistetaan, on toteutettu jo lähes
kaksi tuhatta vuotta sitten eli Jeesuksen sovintokuolemassa ristillä.
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Kolossalaiskirje antaa siis vinkit sille, miten meidän tulee elää, että
Kristuksen sana runsaasti asuisi meissä. Kun otamme vielä
huomioon sen, mitä Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumistaan,
kun hän lupasi lähettää toisen Puolustajan olemaan opetuslasten
kanssa, voimme päästä tässä asiassa pidemmälle. Toinen Puolustaja
tarkoittaa Jeesuksen kaltaista (allon= täysin samanlaista) Puolustajaa. Koska Jeesus nousi ylös taivaaseen,hän ei voi olla ja asua ihmisten sydämissä. Sen tähden hän lähetti toisen Puolustajan. Ja koska
Jeesus on Jumalan Sana niinkuin Johanneksen evankeliumi asian ilmoittaa, tarkoittaa se sitä, että kun Kristuksen sana on ja asuu runsaasti meidän sydämissämme, niin silloin toinen Puolustaja on yhä
runsaammin myös meidän sydmissämme, koska Pyhä Henki on sitä
varten, että hän kirkastaa Kristusta, hän on meidän kotiopettaja,
vahvuus ja voima kristillisessä elämssä.
Tällä tavoin Pyhän Hengen täyteys voi vallata meidät. Pyhä Henki
voi toki tulla niinkuin hän tuli opetuslapsiinkin helluntaina. Opetuslapset olivat istumassa yläsalissa. He eivät siis edes rukoilleet, koska israelilaisilla oli tapana rukoilla maahan kumartuneina ja toisinaan myös seisaallaan mutta ei istuallaan. Toisin sanoen Luukas kirjoittaessaan opetuslapsista on tarkoituksella käyttänyt istumissanaa, jotta tulisi selväksi, että Pyhä Henki ei tule meihin meidän
ponnistelujemme tuloksena tai meidän kiihkeän rukouksemme voimasta. Vaan Pyhä Henki tulee niinkuin Jeeus selitti Nikodemukselle: “Tuuli puhaltaa, missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on
jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” (Joh. 3:8)

Jokaisen kristityn neuvonantajana toimii Pyhä Henki, joka kirkastaa sanassa olevaa Kristusta uskoville ihmisille. Näin toteutuu
myös se, että Hengen miekka on Jumalan Sana.
Mitä tästä voimme lisäksi sanoa.
Sen että vanhurskautuminen eli Jumalalle kelpaaminen tapahtuu
Kristuksen sovituskuoleman perusteella. Jos siis elämme uskossa
Jeesukseen Kristukseen, olemme saaneet myös Pyhän Hengen ja
voimme antaa hänelle yhä enemmän tilaa siten, kuin Kolossalaiskirje meille opettaa: asukoon Kristuksen sana runsaana
meissä, ei vain huulilla vaan niin että se ohjaa käytöstä, tekoja,
puheenparsia, kiitosta jne.
Jumalan lapsella on peristöoikeus. Paavali kuvaa israelilaisia aidoiksi, “jalostetuiksi” viinipuun oksiksi, Jeesusta viinipuun rungoksi ja pakanoista kristinuskoon kääntyneitä hän kutsuu viinipuuhun oksastetuiksi. Tämä kuvaus vertautuu lapsen ja adoptiolapsen suhteeseen. Niinkuin viinipuussakin kasvaa luonnollisella tavalla oksia, niin perheessäkin voi olla luonnollisia lapsia
vanhempien hedelmänä. Kuten viinipuuhun voidaan oksastaa uusia oksia toisista puista, samoin voidaan perheeseen ottaa myös
adoptiolapsia. Näillä on se ero, että luonnolliset oksat ovat kasvaneet ilman valintaa mutta oksastetut oksat on valittu ja sitten istutettu puuhun.
Siksi adoptioaasemassa olevien pakanakristittyjen asema on erittäin kallisarvoinen. Heidät on valittu oksastettaviksi aitoon viinipuuhun Jeesukseen Kristukseen. Ilmankos Pietari on sanonutkin: “Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto , pyhä heimo, omaisuuskansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen.” (1. Piet.2:9).
Älkäämme siis ylenkatsoko sitä perintöä, mikä meillä on taivaassa, myös oksastetuilla, adoptiolapsilla.
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Miksi perintö on siis taivaass?
Voi hyvä tavaton. Jos se olisi annettu tänne maan päälle, olisimme
sen turmelleet, hukanneet tai muuten vahingoittaneet niinkuin
tälle maailmalle olemme jo miltei tehneet. Meillä on kuitenkin perintöoikeus taivaaseen, turmeltumattomaan ja saastuttamattomaan
perintöön. Täällä saamme Sanan ja Pyhän Hengen ansiosta hiukan
maistella sitä aivan kuin olisimme maksaneet pienen käsirahan uudesta autosta tai vastaavaa. Ja sitten kerran saamme, jos uskomme,
omistaa perinnön kokonaan. Siksi kai ei ole syytä lukea Testamenttia, ei Uutta eikä Vanhaa niinkuin juristi vaan niinkuin perillinen.
“Vanhurskaan polku on kuin aamurusko.” (Snl 4:18) Yön aikana kaste laskeutuu maahan. Samoin heikot hetkemme ovat kuin
yö, pimeys ja synnin luvallisuus valtaavat alaa. Kun aurinko nousee,
se alkaa kuivata kastetta ja lämmittää ilmaa. Kun Kristus meidän
aamuaurinkomme lämmittää meitä, synnin aiheuttamat murheen
pisarat kuivaavat ja Kristuksen kirkkaus valaisee mielemme.

“Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä.” (Snl. 14:34)

Kristillinen kirkko. Otatko oppia Kristoffer Kolumbuksesta? Kun hän lähti länteen, hän ei tiennyt, minne
meni, kun hän oli Kribialla, hän ei tiennyt, missä oli ja
kun hän palasi Eurooppaan, hän ei tiennyt, mistä tuli.
?????
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