
Laki ja sen tuomari
Jaak. 4:11-12

11. Älkää panetelko toisianne, veljet.  Joka
panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, pa-
nettelee  lakia  ja  tuomitsee  lain.  Mutta  jos
tuomitset  lain,  et  ole  lain  noudattaja  vaan
sen tuomari. 

12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka
voi pelastaa ja tuomita kadotukseen. Mutta
mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?

Lain hylkäämisen aikakausi
"Elämä ei ole mustavalkoista! Älä syyllistä minua! Erilaisuus on rikkautta! Ole su-
vaitsevainen! Vallitkoon vapaus! Kukin uskokoon ja ajatelkoon itsenäisesti! Irti ul-
koapäin sanelluista  ja auktoriteeteista!  Suvaitsevaisuus ennen kaikkea!  Rakkaus
riittää! Rakasta itseäsi, niin voit rakastaa muitakin! Löydä itsessäsi asuvat voimava-
rat!" 

Nämä ja monet muut ovat tämän päivän suomalaisen uusia käskyjä ja uutta lakia,
vaikka niitä ei missään tapauksessa saa nimittää laiksi tai käskyiksi. Niiden noudat-
tamista tai noudattamatta jättämistä saatetaan valvoa erittäin suvaitsemattomasti.
Eikä tämä uusi laki ole sen kevyempää kantaa kuin vanhempikaan. 

Näissä ja monissa muissa iskulauseen omaisissa lauseissa on yleensä sen verran
hyvää ja oikeata, että ne myyvät hyvin. Niitä voidaan tiettyyn rajaan asti perustella
varsin kristilliseltä tuntuvillakin syillä. Kuitenkin tarkempi erittely osoittaa pian, että
sanojen sisältö on muuntunut aivan toiseksi kuin, mitä Raamattu asioilla tarkoittaa. 

Syyllisyys
Kun Raamattu kieltää meitä nousemasta toistemme tuomariksi, syyllistämisen kiel-
täjä pyrkii pikemminkin tukahduttamaan omantunnon toiminnan, sen kirvelevän te-
rän. "Jumalan lakia ei kuulu meille. Sitä ei saa olla! Sehän olisi sitä juutalaisuutta
eikä kristillistä vapautta!" Syyllisyyden inhottavin piirre on siinä, että se muistuttaa
jatkuvasti tuomiosta, kuolemasta ja siitä, että Jumalalla on valta tuomita myös kado-
tukseen. "Emme halua olla niin ala-arvoisten motiivien hallittavia! Olemme itsenäi-
siä, vapaita!" 

Vapaus
Vapaus on todellakin kristillinen ilmaisu, mutta se ei tarkoita suinkaan vapautta to-
tuudesta ja vapautta  elää vääryydessä, vaan päin vastoin vapautta  totuuteen ja
vanhurskauteen ja oikeuteen. Tämä uusi vapaus taas on lupaa elää täysin omien
halujensa ja tarpeidensa mukaan. Mitään luonnonvastaista kun ei ole. Kukin teh-
köön niin kuin hyväksi näkee, kunhan vain ei tule häiritsemään minun vapauttani.

Rakkaus
Rakkaus, joka Raamatussa tarkoittaa itsensä uhraamista toisen tarpeiden täyttämi-
seksi, omastaan antamista, aikansa ja vaivannäkönsä antamista toisten hyväksi, on
muuntunut tarkoittamaan hyviä tunteita. Jos jokin asia tuntuu hyvältä, niin se on rak-
kautta ja sitä saa tai jopa tulee harjoittaa vapaasti. Kukaan tai mikään ei saa rajoit -
taa sinua, jos koet jonkin asian tekemisen hyväksi. Rakkauden tunteen vallassa saa
olla uskoton puolisolleen tai tulevalle puolisolleen. Rakkauden tunteen vallassa saa
hylätä lapsensa ja koko perheensä. Rakkautta ei saa rajoittaa.
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Uususkonnollisuutta
Tunteenomainen rakkaus, itsekeskeinen vapaus ja syyllisyyden kieltäminen edusta-
vat pohjimmiltaan tyypillistä uususkonnollisuutta, joka on tunkeutunut erittäin laajalle
ja syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös kirkon sisälle. Uususkonnollisuuden
keskeisimpiä korostuksia on suvaitsevaisuuden oppi. Sen mukaan jokainen uskonto
on yhtä hyvä. Kun Raamattu julistaa, että ei ole mitään muuta pelastusta kuin Jee-
sus Kristus ristiinnaulittuna, yli enemmistö suomalaisista on siirtynyt uususkonnolli-
suuden puolelle nielemällä tämän uususkonnollisuuden perusopin. Kaikki uskonnot
ovat heille pohjimmiltaan samaa. 

Usko omaan itseensä
Niin kuin iskulause "Löydä omat voimavarasi!" ilmaisee, uususkonnoissa on kysy-
mys ihmisen suunnattomasta ja sokeasta uskosta itseensä. Usko psykologian ih-
meitä tekevään voimaan on siivittänyt uususkonnollisuuden leviämistä. Viime kä-
dessä ihminen kuvittelee löytävänsä itsestään ne jumalalliset voimavarat, jotka ky-
kenevät tekemään hänestä onnellisen ja ihmiskunnasta vapaan. Mitään ulkopuolel-
ta tulevaa auktoriteettia tai sanelua tässä ei tarvita. Mitään lakia ei tarvita. Nämä
asenteet ovat levinneet myös hyvin laajalle ja syvälle myös kristittyjen keskuuteen.
Lain saarnaa vierastetaan. Laki ei enää muka kuulu kristillisyyteen, koska elämme
evankeliumista ja armosta.

Karvasta hedelmää
Surkeinta tässä uususkonnollisessa itsepetoksessa on kuitenkin siinä, että mitä su-
vaitsevammaksi ja mitä avoimemmaksi yhteiskuntamme on muuttunut, sitä suurem-
maksi on kasvanut ihmisten hätä ja ahdistus. Rikollisuus, väkivalta, seksihulluus ja
viinan kirot ovat levinneet jo niin laajalle, että aletaan tosissaan kysellä arvoja ja
mikä oikein meni vikaan. Mutta tämän kyselyn keskellä johdonmukaisesti torjutaan
Jumalan laki ja Jumalan auktoriteetti.

Laki - rakkauden sisältö
Jumalan lain hylkääminen niin yhteiskunnallisella kuin moraalisella tasollakin tuo
suunnattomasti pelkoa, hätää ja ahdistusta keskellemme. Lain hylkääminen hengel-
lisellä tasolla vie taas ihmisiltä todellisuuden tajun. Laki osoittaa nimittäin sen ai-
noan oikean tavan elää, jolla ihminen voi olla onnellinen. Laki osoittaa, mikä on oi-
keaa, totta, vanhurskasta ja hyvää. Laki ilmoittaa, mikä on rakkauden sisältö. 

Rakkautta ja lakia ei Raamattu aseta missään toistensa vastakohdiksi, niin kuin ny-
kyään usein tehdään. Rakkaus on lain täyttymys. Kun rakastat, sinä asetat Jumalan
tärkeimmäksi elämässäsi, annat Hänelle aikaa rukouksessa ja palvelet Häntä. Kun
rakastat,  otat  huomioon vanhempiesi  ja esimiestesi  ajatukset  ja kunnioitat  heitä.
Kun rakastat, pyrit edistämään lähimmäisesi ruumiillista, henkistä ja hengellistä hy-
vinvointia. Kun rakastat, huolehdit naapurisi taloudellisesta toimeentulosta. Kun ra-
kastat, puhut totta muista ihmisistä. Kun rakastat, huolehdit lähimmäistesi seksuaa-
lisesta puhtaudesta ja heidän perheittensä onnesta. Kun rakastat, iloitset naapuriesi
menestyksestä ja toivot heille hyviä asioita.
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Lain hylkääminen on Jumalan hylkäämistä
Surkeinta lain hylkäämisessä on se, että niin tehdessään ihminen hylkää itse Juma-
lan,  jatkaa kapinaansa Jumala  vastaan,  tulee sokeaksi  omaan tilaansa nähden,
paaduttaa omantuntonsa eikä tunne enää syntejään.  Lain hyljänneelle ei  kelpaa
myöskään Jeesuksen valmistama pelastus. Jeesusta saatetaan kyllä yhä tarvita hy-
vien tunteiden antajana, sairauksien parantajana tai lievittäjänä, mutta ei enää syn-
nistä  pelastajana  ja  vanhurskauden  lahjoittajana.  Lain  hyljännyt  kristillisyys  on
uususkonnollisuutta kristillisissä vaatteissa. Se lupaa paljon, mutta ei anna mitään. 

Lain tehtävät
Lailla  on kolme perustehtävää.  Ensinnäkin se antaa normiston yhteiskunnallisen
lain pohjaksi. Eduskunnan yläpuolella on Jumalan laki, noudatti eduskunta sitä tai
ei! Lain toinen tehtävä on osoittaa ihmisen synti ja tehdä hänestä pelastusta tarvit-
seva. Sen kolmas tehtävä on opastaa uskovaa rakkauden toteuttamiseen. Kaikissa
niissä on kysymys suhteesta itse lain Antajaan, Jumalaan. 

Laki ei täytä mitään näistä tehtävistään, ellei sitä noudateta. Laki ei osoita syntiä,
ellemme pyri toimimaan lain mukaan. Rakkaus ei toteudu uskovan elämässä, ellei
hän käytännöllisellä tavalla ole kuuliainen Jumalan sanalle. Laki on tunnettava, sitä
on opetettava, mutta ennen kaikkea sitä on noudatettava.

"Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja si-
ten  opettaa,  kutsutaan  taivasten  valtakunnassa  vähäisimmäksi.  Mutta  sitä,  joka
noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

Lakia ei voi täyttää osittain
Lain noudattamisessa ei ensi sijassa ole kysymys siitä, että kuinka paljon tehdään
oikein ja kuinka paljon rikotaan jotakin käskyä vastaan. Jos  Jeesus pyytää sinua
kulkemaan 2 kilometriä sen taakkaa kantaen, joka pyysi sinulta apua vain kilometril-
le, sinusta ei tee lain noudattajaa jos kuljet 1800 metriä. Sillä et suinkaan täyttänyt
käskyä 90%:sti, vaan rikoit sen 100%:sti. Miksikö? Siksi, että käskyssä on kysymys
siitä, noudatatko Jumalan tahtoa vai et. Joko sinä teet niin kuin Jumala sanoo tai sit-
ten et tee niin kuin Jumala sanoo. Mitään välimuotoa ei ole. Vaikka et rikkoisi kuin
mielestäsi 10%, itse asiassa nouset Jumalan yläpuolelle ja päätät itse, mitä sinä pi-
dät oikeana. Mutta siinähän onkin kysymys hirveimmästä ylpeydestä ja epäuskosta.
Joko rima ylitetään tai ei. Ei ole mitään 90%:n korkeushyppytulosta. Synti ei ole ensi
sijassa tietyn suuruisten tekojen tekemistä, vaan niin pienessä kuin suuressa nou-
semista kapinaan Jumalan tahtoa vastaan.  Se on aina majesteettirikos Luojaasi
vastaan!

Panettelu ei ole pieni synti
Kun Jaakob varoittaa veljien panettelusta, joka on muuten yksi kaikkein yleisimmis-
tä synneistä uskovien keskuudessa, hän osoittaa, että kysymys ei ole totuuksien
kertomisesta, niin kuin me uskottelemme itsellemme. Totuus ilman rakkautta on jul -
muutta ja rakkaus ilman totuutta on hempeämielisyyttä. Panettelussa on kysymys
koko lain rikkomisesta ja asettumista tuomarin rooliin. Niin tehdessämme nousem-
me lain yläpuolelle, lain, joka kieltää väärän todistuksen antamisen. Mutta niin teh-
dessämme nousemme itse lain antajan tuomareiksi. Joudumme silloin itse Jumalan
tuomion alle:
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”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette sillä teidät itsen-
ne tuomitaan.” Ja tuomarina toimii se Herra, jolla on valta sekä pelastaa että tuomi-
ta kadotukseen.

Laki hengellinen mutta ei pelastustie
Jumalan lakia ei kuitenkaan ole koskaan tarkoitettu pelastustieksi niin kuin Paavali
Galatalaiskirjeen 3. luvussa osoittaa. Se on hengellinen luonteeltaan eikä sitä voi
noudattaa muuten kuin Pyhän Hengen voimasta. Jos ihminen yrittää noudattaa la-
kia omassa voimassaan, hän joutuu ennen pitkään myöntämään voimattomuuten-
sa,  vararikkonsa,  umpikujansa  ja  toivottomuutensa.  Silloin  hänellä  on  kaksi
vaihtoehtoa. Vain voi joko etsiä apua Kristuksen puolelta tai sitten lähtee lihan tielle
lain noudattamisessa. Jälkimmäinen merkitsee sitä, että ihminen alkaa laskea lain
vaatimuksen rimaa sillä verukkeella, että Jumala antaa puutteet anteeksi tai täyttää
sen lopun, mikä lain noudattamisessa jäi vajaaksi. Ajan mittaan rima vedetään sille
tasolle,  millä  oma  käytännön  elämä  tapahtuu.  Ihmisen  omatunto  kyllä  aluksi
vastustaa lain riman madaltamista, mutta paatuu ajan mittaan.

Jumala pelasti ensin Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja vasta sitten antoi sille
lain. Lain noudattamisen edellytys on siis se, että ihminen on vapaa. Ihminen kyllä
periaatteessa voisi pelastua noudattamalla täydellisesti Jumalan lakia. Mutta se ei
syntiinlankeemuksen jälkeen ole yhdellekään ihmiselle ollut mahdollista, lukuun ot-
tamatta Nasaretin Miestä Jeesusta, joka täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Ihmises-
sä on syntinen luonto liha, joka on jatkuvassa kapinassa Jumalan tahtoa vastaan. 

Iankaikkinen laki
Jumalan laki ilmoittaa Jumalan tahdon. Jeesus oli kaikessa kuuliainen Isälle, Hän
noudatti lakia viimeistä piirtoa myöten. Hän osoitti lain koko terävyyden Vuorisaar-
nassa. Viha on murhaamista, likainen katse on aviorikos, vakuuttelu on valheelli-
suuden silote,  rakkaus vastaa vääryyteen hyvyydellä  jne.  "Olkaa täydelliset,  niin
kuin taivaallinen Isä on täydellinen!" 

Laki on iankaikkinen ja muuttumaton. Koska Jumala on iankaikkinen, niin Hänen
tahtonsa on myös iankaikkinen. Hänen valtakunnassaan toteutuu Hänen tahtonsa,
siellä ei voi asua mitään muuta kuin totuutta, pyhyyttä, rakkautta ja oikeutta, kirk-
kautta ja hyvyyttä. 

Täyttämään lain
Jeesus tuli  täyttämään lain persoonallisesti  omassa elämässään. Hän tuli  täyttä-
mään sen meidän puolestamme ja hyväksemme. Hän tuli  myös täyttämään lain
niin, että tulee päivä, jolloin maa ja taivas on täynnä vanhurskautta. 

Vanhan testamentin laki ilmoittaa Jumalan tahdon. Jeesus oli kaikessa kuuliainen
Isälle, Hän noudatti lakia viimeistä piirtoa myöten. Hän osoitti lain koko terävyyden
Vuorisaarnassa. Viha on murhaamista, likainen katse on aviorikos, vakuuttelu on
valheellisuuden silote, rakkaus vastaa vääryyteen hyvyydellä jne. "Olkaa täydelliset,
niin kuin taivaallinen Isä on täydellinen!" 

Laki on iankaikkinen ja muuttumaton. Koska Jumala on iankaikkinen, niin Hänen
tahtonsa on myös iankaikkinen. Hänen valtakunnassaan toteutuu Hänen tahtonsa,
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siellä ei voi asua mitään muuta kuin totuutta, pyhyyttä, rakkautta ja oikeutta, kirk-
kautta ja hyvyyttä. 

Jumalan valtakunta tulee
Vaikka aikamme on moneen kertaan huutoäänestänyt Jumalan lain nurin ja edus-
kuntamme on säätänyt lakeja, jotka sotivat Jumalan lakia vastaan, Jumalan laki ei
ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Taivas ja maa tulevat katoamaan, mutta Raa-
matun sana ei tule piirroltakaan katoamaan. Se tulee täyttymään, kun Jeesus Kris-
tus tulee takaisin suuressa kunniassaan. Jeesus julisti, että Hän itse on maailman-
kaikkeuden keskuksessa ja Hän itse on huolehtiva siitä, että vanhurskauden valta-
kunta tulee ja Raamatun sana tule toteutumaan kirjaimellisesti. Jumalan lakia vas-
taan nouseva ja sitä rikkova ihminen ei voi sitä tuhota, mutta itsensä hän sillä kyllä
tuhoaa. Jumalan rakkaus merkitsee sitä, että Hän on toteuttava sen valtakunnan,
jossa Hänen rakkautensa laki hallitsee.

Nykyinen maa ja taivas tulevat kyllä tuhoutumaan, koska niissä asuu synti ja vää-
ryys. Siksi etsiessään Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, uskova kris-
titty suuntautuu aina viime kädessä iankaikkisuuteen asti.  Jumalan valtakunta tu-
lee!

Jeesuksen sijaisuus elämässä ja tuomiossa
Jumalan valtakunta tulee kyllä jo tänäänkin keskellemme. Sen Kuningas Jeesus
Kristus täytti  meidän sijaisenamme kaikki  Jumalan lain vaatimukset.  Hän rakasti
täydellisellä tavalla, Hän oli kaikessa kuuliainen Isälle. Hän teki sen kaiken sinun ja
minun sijaisenamme. Hän lahjoittaa koko täydellisen elämänsä ja antaa oman van-
hurskautensa lahjaksi kaikille jotka uskovat Häneen. Hän antaa vanhurskautensa
niille, jotka tulevat Hänen luokseen synteineen ja rikkomuksineen. Saat lain vaati-
man vanhurskauden lahjaksi, kun pyydät Jeesukselta anteeksi sitä, että et pitänyt
Jumalan lakia, vaikka sen olit saanut ja ymmärtänytkin. 

Hän tuli ja täytti koko lain myös siinä suhteessa, että Hän kantoi Jumalan pyhyyden
ja lain vaatiman rangaistuksen meidän synneistämme Golgatan ristillä. Jeesus kuo-
li, koska sinun syntisi ovat niin suuret, että ansaitset kuoleman. Hän kärsi Jumalan
hylkäystuomion sinun sijastasi, koska Jumalan lailla mitattuna sinun elämäsi ansait-
si hyljätyksi tulemisen tuskan. Kun sinun tuomiosi oli kärsitty viimeistä pisaraa myö-
ten, Jeesus huusi voitonsanoman Golgatan ristiltä: "Se on täytetty!" Sinun velkasi
on maksettu, syntisi on sovitettu. Jeesus tuli täyttämään lain sinun puolestasi.

Laki sydämiin
Mutta Hän ei tyytynyt vain lahjoittamaan sinulle omaa täydellistä vanhurskauttaan,
joka luetaan hyväksesi aivan, niin kuin sinä itse olisit jo kärsinyt omien syntiesi tuo-
mion ja aivan niin kuin sinä itse olisit elänyt täydellisen elämän. Tämä lahjavanhurs-
kaus on muuttumaton ja täydellinen. Sen varassa uskova tietää kestävänsä viimei-
sellä tuomiolla ja pääsevänsä iankaikkiseen kirkkauteen. 

Jeesus antaa jokaiselle syntinsä hylkäävälle ja Hänen luokseen tulevalle oman Py-
hän Henkensä. Pyhässä Hengessä Jumalan laki kirjoitetaan sinun sydämeesi. Saat
kokonaan uuden luonnon. Saat uuden sydämen, jossa Pyhä Henki vaikuttaa lain
täyttämistä, synnyttää rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä ja kaikkia hyviä hedel-
miään. 
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Myös uusi sydän on täysin vanhurskas ja puhdas, koska siinä on kysymys Kristuk-
sen asumisesta uskovan sydämessä. Mutta tässä ajassa meihin jää kuitenkin vielä
asumaan myös vanha syntinen luonto. Vanha ja uusi käyvät kiivasta taistelua, jossa
on viime kädessä kysymys siitä, pääseekö Jumalan tahto toteutumaan meidän elä-
mässä vai ei. Vaikka syntinen luontomme saa usein yliotteen ja langettaakin Herran
oman, hänen pelastuksensa pysyy varmana ja muuttumattomana Jeesuksen anta-
massa lahjavanhurskaudessa. Langetessaan Herran oma lankeaa Jeesuksen kä-
sissä, hän saa nousta jälleen, saa syntinsä anteeksi ja saa taivuttaa uudestaan sy-
dämensä Pyhässä Hengessä Jumalan sanan hallintaan.

Jos siis omaatuntoasi syyttää se, että olet puhunut pahaa veljistä ja sisarista, kans-
samatkaajistasi, taivuta sydämesi lain tuomion alle, tunnusta syntisi ja ota uskossa
vastaan uusi puhdistus sydämeesi ja suuhusi. Käy sitten myös spimassa veljesi tai
sisaresi kanssa. Vain totuuteen suostuminen vie sinut vapauteen.

Jumalan laki voidaan tiivistää sanoiksi: "Elä, niin kuin Jeesus eli! Ole Kristuksen kal-
tainen." Laki kertoo siksi, millainen on taivas. Mutta laki ei kerro, miten ihminen pää-
see taivaaseen tai voisi tulla Kristuksen kaltaiseksi. Laki kertoo vanhurskauden ja
rakkauden sisällön. Evankeliumi kertoo, miten Jeesus lahjoittaa jokaiselle Häneen
turvaavalle Jumalalle kelpaavan vanhurskauden vaatteen. Vasta evankeliumi antaa
voiman elää kuuliaisena Jumalan tahdolle. Laki osoittaa, että tarvitset Jeesuksen
pelastajaksesi. Evankeliumi antaa lahjaksi pelastuksen, Jeesuksen Vapauttajaksesi
ja Herraksesi. 

Kun olet pelastettu, Jeesus alkaa sinun sydämestäsi käsin sinun kauttasi toteutta-
maan käytännössä lain vaatimuksia. Se ei kuitenkaan tapahdu ikään kuin automaa-
tin tavoin. Kysymys on aina persoonallisesta Jumalan puheen vastaanottamisesta
ja sen noudattamisen valitsemisesta. Kun olet kuuliainen sanalle, Pyhä Henki antaa
voiman Jeesuksen tahdon tekemiseen myös kovimpien taisteluiden ja vaikeimpien
olosuhteiden keskellä.

Pieninkin käsky noudatettavaksi
Lakia ei ole milloinkaan tarkoitettu vain opiskelun tai opetuksen kohteeksi, vaikka
lain julistus onkin tarpeen. Laki ei täytä mitään kolmesta tehtävästään, ellei sitä nou-
dateta. Laki ei osoita syntiä, ellemme pyri toimimaan lain mukaan. Rakkaus ei to-
teudu uskovan elämässä, ellei hän käytännöllisellä tavalla ole kuuliainen Jumalan
sanalle. Laki on tunnettava, sitä on opetettava, mutta ennen kaikkea sitä on nouda-
tettava. 

Mikään Jumalan käskyistä ei ole merkityksetön. Jos joku sellaista väittää, hän osoit-
taa vain sen, että hän itse ei noudata Herran sanaa siinä kohden. Herran seuraajal-
ta kysytään ei vain sitä, että hän opettaa täsmälleen jokaisen pienimmänkin Raa-
matun sanan mukaisesti, vaan myös sitä, että hän noudattaa niitä omassa elämäs-
sään. 

Kukaan ei voi opettaa uskottavasti sellaista, mitä hän ei itse noudata elämässään.
Opetus ja elämä ovat siis aina erottamattomassa suhteessa toisiinsa. Kun elämä
muuttuu Sanan vastaiseksi,  aletaan myös opettaa Jumalan käskyjen vastaisesti.
Tästä on meidän massamme surkean paljon näyttöä. Pienimmässä Herran sanasta
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luopuva ei ehkä menetä pelastustaan, mutta hänet tullaan kutsumaan vähäisim-
mäksi Jumalan valtakunnassa. Ei ole pikku asia, miten suhtaudut Jumalan sanaan
pieniin käskyihin. Se kertoo, miten suhtaudut itse suureen Jumalaan! 

Naganon tie
Lopuksi pieni esimerkki siitä, mihin laki voi ihmisen johtaa, kun sitä lähdetään tosis-
saan noudattamaan eikä vain jäädä teoreettisesti pohdiskelemaan tuleeko siitä mi-
tään vai ei:

Eräs Japanin rautateillä työskennellyt Masao Nagano niminen nuorukainen Hokkai-
doon saarelta oli joutunut kosketukseen kristittyjen kanssa. Hän oli lukenut myös
Raamattua jonkun verran. Hän kiinnostui siinä määrin, että meni kysymään eräältä
pastorilta, mistä kristinuskossa oikein oli kysymys. Kun pastori selitti, miten Jumala
lähetti  oman Poikansa Jeesuksen kärsimään Golgatan ristillä meidän syntiemme
tähden, Nagano vastasi:
"Kyllä minä sen ymmärrän, että Jumala on luonut kaiken ja rakastaa meitä ihmisiä,
mutta puhetta Jeesuksen kärsimyksestä en käsitä. Miksi se tarvittiin?" 
Silloin pastori antoi hänelle neuvon: 
"Päästäksesi ymmärtämään ristin salaisuuden sinulle riittää se, että otat yhden Ju-
malan sanan ja  lähdet  noudattamaan sitä  tosissasi  elämässäsi.  Ota  esimerkiksi
sana: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!' Mieti mielessäsi joku henkilö esimer-
kiksi paras ystäväsi. Päätä tästedes osoittaa hänelle rakkautta yhtä paljon kuin it-
sellesi." 

Nagano otti haasteen vastaan. Hän valitsi rakkautensa kohteeksi erään työtoverin-
sa Japanin rautateiltä. Hän ryhtyi tosissaan auttamaan häntä. Tuli tilanne, jossa hä-
nen ystävänsä varasti erään työtoverinsa palkkapussin ja joutui kiinni. Nagano on-
nistui kuitenkin suurella vaivalla pelastamaan ystävänsä työpaikan ehdolla, että hän
toimisi ystävänsä esimiehenä ja vastaisi hänestä jatkossa. Mutta jos rakastamine
on vaikeata, niin ei  rakkauden vastaanottaminenkaan ole helppoa. Se edellyttää
nöyryyttä.  Naganon ystävä ei  kyennytkään ottamaan hänen rakkauttaan vastaan
nöyrästi. Kateus nousi. Hän alkoi vihata auttajaansa. 

Mutta kun Nagano oli aikansa saanut hyville teoilleen pelkkää kielteistä palautetta,
lopulta hän huomasi, että myös hän alkoi vihata ystäväänsä. Yritys rakastaa osoitti
hänelle, kuinka suunnattoman paha hänen oma sydämensä oli. Naganon oli pakko
palata pastorin luo tunnustamaan: "Nyt ymmärrän, miksi Jeesus ristiinnaulittiin. Se
tapahtui minun kauhean sydämeni ja katkeruuteni ja vihani tähden." 

Mutta nyt Naganolle kelpasikin jo syntien anteeksiantamuksen sana. Hänet kastet-
tiin ja hän sai kokea Jumalan yli ymmärryksen käyvän rauhan, kun kaikki synti pyy-
hittiin pois Jeesuksen veren kautta. Jumalan sanan noudattaminen paljasti hänelle
synnin, mutta vei hänet myös armon ja Jumalan rakkauden osallisuuteen. Lain nou-
dattamista ei ole milloinkaan tarkoitettu pelastustieksi, vaan itseensä uskonsa me-
nettäneen tieksi pelastajan eteen armoa anomaan.

Mutta  osallisuus Pyhässä  Hengessä  Naganon sydämeen vuodatetusta  Jumalan
rakkaudesta alkoi vaikuttaa hänessä. Hänestä tuli rautatieläisten kristillisen yhdis-
tyksen innokas julistaja. Hän alkoi julistaa sitä ristin evankeliumia, jonka kautta Ju-
mala oli hänet pelastanut. 
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28. helmikuuta 1906 tapahtui Shiokari-solassa rautatieonnettomuus. Junan viimei-
nen vaunu irtautui muusta junasta ja alkoi kiihtyvällä vauhdilla vieriä kohti mutkaa,
jonka alla avautui syvä rotko. Vaunussa ollut Nagano yritti käsijarrulla saada vau-
nun pysähtymään, mutta se oli jäätynyt kiinni eikä toiminut. Lopulta hän heittäytyi
kiskojen ja pyörien väliin ja sai viime tingassa omalla ruumiillaan vaunun pysähty-
mään. Hän kuoli, mutta kaikki muut matkustajat pelastuivat.  

Hänen kuolemansa ja uskonsa kosketti  monia. Nagano oli  valmistautunut kuole-
maan milloin tahansa. Siitä oli osoituksena testamentti, jota hän kantoi aina muka-
naan. Veren tahraamana se löydettiin hänen taskustaan.  Siinä hän tunnusti uskon-
sa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen ja esitti toivomuksensa hauta-
jaistensa suhteen. Hänen kuvallaan varustettuna sen teksti painettiin kortiksi, jota
levitettiin laajalti. Moni sen saanut kääntyi kristityksi.

Nagano löysi  totuuden noudattamalla  Jumalan sanaa.  Hän löysi  ensin totuuden
omasta syntisyydestään, mutta sitten myös Jumalan rakkauden suuruudesta Kris-
tuksen uhrissa.  Hän sai  myös kokea,  että  Jumalan sana kykenee muuttamaan
meidän elämämme, kun suostumme sen alle.

Entä Sinä?
Oletko sinä jo taivuttanut ajatuksesi ja sydämesi ja elämäsi Jumalan sanan alle, vai
uskotko sinä edelleen itseesi? Jos taivut Herran käden alle, saat nähdä, että Herra
pelastaa sinut ja antaa sinulle uuden sydämen. Alat kaivata sitä valtakuntaa, jossa
vanhurskaus asuu ja lähdet jo täällä ajassa etsimään tärkeimpänä asianasi sitä,
että Jumala saisi hallita sinua ja että Hänen vanhurskautensa saisi toteutua sinun ja
läheistesi elämässä, niin aina maan ääriin asti.

Jos  taas omaatuntoasi  painaa sanat,  joilla  loukkasit  veljeäsi  tai  panettelit  häntä
muille, Herra kutsuu sinua parannukseen ja omistamaan uuden armon, niin että voit
vaeltaa vapaalla sydämellä myös veljesi tai sisaresi kanssa.
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