
Jumalan laki
Matt. 5:21-37

21. "Te olette kuulleet, että esi-isille on sa-
nottu: 'Älä tapa'(6) ja 'Joka tappaa, on an-
sainnut oikeuden tuomion.' 
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka
on  vihoissaan  veljelleen,  on  ansainnut  oi-
keuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljel-
leen:  'Sinä  tyhjänpäiväinen',  on  ansainnut
Suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sa-
noo: 'Sinä hullu',  on ansainnut helvetin tu-
len. 
23.  Jos  siis  tuot  lahjaasi  alttarille  ja  siinä
muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vas-
taan, 
24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy
ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sit-
ten uhraamaan lahjasi. 
25.  Tee  pian  sovinto  riitapuolesi  kanssa,
niin kauan kuin olet  hänen kanssaan mat-
kalla, ettei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuo-
marille ja tuomari vartijalle ja ettei sinua hei-
tettäisi vankilaan. 
26.  Totisesti  minä  sanon  sinulle:  sieltä  et
pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisen-
kin kolikon."  
27. "Te olette kuulleet sanottavan: 'Älä tee
huorin.' 
28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka
katsoo naista himoiten, on sydämessään jo
tehnyt huorin hänen kanssaan. 

29. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäi-
se se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi,
että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että
koko ruumiisi heitetään helvettiin. 
30. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa
se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi,
että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että
koko ruumiisi joutuu helvettiin. 
31. On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, an-
takoon hänelle erokirjan.' 
32. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka
hylkää vaimonsa muun syyn  kuin  haureu-
den tähden, saattaa hänet tekemään aviori-
koksen, ja joka nai hylätyn, tekee aviorikok-
sen."  
33.  "Vielä  olette  kuulleet,  että  esi-isille  on
sanottu:  'Älä  tee  väärää  valaa'  ja  'Täytä
Herralle vannomasi vala.' 
34. Mutta minä sanon teille: älkää vannoko
lainkaan,  älkää taivaan kautta,  sillä  se on
Jumalan valtaistuin, 
35.  älkää maan kautta,  sillä  se on hänen
jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jeru-
salemin  kautta,  sillä  se  on  suuren  kunin-
kaan kaupunki. 
36. Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä
et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta
valkoiseksi tai mustaksi. 
37.  Olkoon teidän puheenne 'kyllä'  tai  'ei'.
Mitä siihen lisätään, on pahasta."  

Luonnollinen uskonnollisuus
Ihmisen oma uskonnollisuus perustuu siihen, että Jumalan luomana mutta synnin
turmelemana hän kokee syvää elämän janoa, tuskaa ja ahdistusta - jotka ovat muis-
tutusta menetetystä paratiisista ja Jumala-yhteydestä. Kun ihminen omista edelly-
tyksistään käsin lähtee esim. rukouksen, paaston, almujen, pyhiinvaellusten, hyvien
tekojen ja erilaisin uskonnollisin palvontamenoin etsitään tyydytystä elämänjanoon-
sa ja ahdistukseensa, kysymys on hänen uskonnollisuudestaan.

Uskonnollisuus nousee ihmisen uskosta omiin mahdollisuuksiinsa selvitä, löytää ri-
kas ja onnellinen elämä ja yhteys sellaiseen jumalaan, jollaisen hän jumalansa ha-
luaa olevan. Uskonnollisuuden tällainen ilmentymä on osa ihmisen syntiinlankee-
muksen seurauksia. Se lähtee liikkeelle ihmisen vanhasta luonnosta eli lihasta. Se
uskoo itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa hallita ulkopuolisia voimia omaksi eduk-
seen. Se voi käyttää hyväkseen mitä moninaisimpia terapia ym psykologisia meka-
nismeja, jotka saattavat lyhyellä tähtäyksellä vaikuttaa muutoksia ihmisen elämäs-
sä. Uskonnollisuus saattaa ilmetä myös hyvin raamatullisissa vaatteissa. Se voi ot-
taa tavoitteekseen Jumalan ilmoittaman lain noudattamisen, koska se uskoo kykyi-
hinsä selviytyä Jumalan asettamista vaatimuksista. Vaikka laki onkin pyhä ja van-
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hurskas,  Jumalan  ilmoittama  ja  oikea,  uskonnollisuudessa  lakia  lähdetään  nou-
dattamaan oman lihan keinoin.

Jumalan laki
Jumala antoi Moosekselle lain kymmenen käskyn muodossa: (2 Moos. 20:2-17)
2. "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden
pesästä. 
3. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. 
4. Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla
tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. 
5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista kolmanteen ja neljänteen
polveen saakka, jos he vihaavat minua, 
6. mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käs-
kyni. 
7. Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisemat-
ta sitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan. 
8. Muista pyhittää lepopäivä. 
9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 
10. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Älä tee silloin mitään
työtä, älä sinä, älköön poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi äl -
köönkä alueellasi asuva muukalainen. 
11. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä
on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatinpäi-
vän ja pyhitti sen. 
12. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Ju-
malasi, sinulle antaa. 
13. Älä tapa. 
14. Älä tee huorin. 
15. Älä varasta. 
16. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. 
17. Älä himoitse lähimmäisesi taloa. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen
palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan äläkä mitään, mikä kuuluu hä-
nelle." 

Jeesus tiivisti sen kahteen käskyyn: ”Rakasta yli kaiken Jumalaa ja lähimmäistä niin
kuin itseäsi.”

Jumalan laki on elämän laki. Jokainen joka rikkoo sitä vastaan rikkoo itse asiassa
oman itsensä. Laki kertoo yksityiskohtaisesti, mitä todellinen rakkaus merkitsee käy-
tännössä. 

Tekstissämme Jeesus otti käsittelyynsä kolme noista käskyistä ja riisui ne inhimilli-
sistä selityksistä, joilla lain vaatimusta pyrittiin laskemaan tasolle, jolla ihminen kyke-
nisi sen toteuttamaan. Jeesus osoitti, että lain vaatimus ei kohdistu vain tekoihin
vaan sydämeen, sillä sydämestä kaikki toiminta lopulta lähtee. Ellei sydän ole lain
mukainen, mitkään teotkaan eivät sitä silloin ole, vaikka ne saattaisivat näyttää hy-
vinkin jaloilta. 

Lain tehtävät
Lailla  on kolme perustehtävää.  Ensinnäkin se antaa normiston yhteiskunnallisen
lain pohjaksi. Eduskunnan yläpuolella on Jumalan laki, noudatti eduskunta sitä tai
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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 Jumala 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!

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 vaihto-
ehtoa. Vain voi joko etsiä apua Kristuksen puolelta tai sitten lähtee lihan tielle lain
noudattamisessa. Jälkimmäinen merkitsee sitä, että ihminen alkaa laskea lain vaati-
muksen rimaa sillä verukkeella, että Jumala antaa puutteet anteeksi tai täyttää sen
lopun, mikä lain noudattamisessa jäi vajaaksi. Ajan mittaan rima vedetään sille ta-
solle, 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-
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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. 

Vuorisaarnan kuulijat
Tekstimme on  vuorisaarnan,  Jeesuksen  valtaistuin  puheen  ja  ohjelmajulistuksen
alusta. Sen kuulleet opetuslapset elivät laittomuuden aikakautta.  Maa oli  vieraan
valloittajan hallinnassa. Kansan johtajien uskonnollisuus oli kaiken yliluonnollisen ja
ylösnousemuksen kieltävää saddukealaisuutta. Kansanuskonnollisuus oli muuttunut
Jumalan lain tyhjäksi selittävien seremonioiden ja rituaalien noudattamiseksi. Juma-
lan sanaa opettavien lainoppineiden elämä oli räikeässä ristiriidassa heidän opetus-
tensa kanssa. Opetuslasten ja pienen hurskaitten joukko huokaili ja odotti Jumalan
väliintuloa, Messiaan, Vapauttaja-kuninkaan ilmestymistä. 

Nyt opetuslapset istuivat ja kuuntelivat Miestä, josta he tajusivat, että tässä on Va-
pauttaja.  Kuninkaallisessa  ohjelmajulistuksessaan  Jeesus  julistaa  näille  odotusta
täynnä oleville oppilailleen ja kaikelle kansalle:
"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tul-
lut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pie-
ninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Laki ja profeetat
Mitä opetuslapset kuulivat noissa sanoissa? Ensinnäkin he ymmärsivät oikein hyvin,
että sanoilla "laki ja profeetat" Jeesus tarkoitti Vanhaa Testamenttia. Jeesus ei ollut
tullut kumoamaan sitä lakia, jonka alla he elivät. Jeesus ei ollut tullut lieventämään
tai madaltamaan sitä moraalimittaa, joka sisälsi kaiken puhtaan, jalon, totuudellisen
ja korkean, jonka puolesta he halusivat elää, vaikka joutuivatkin kohtaamaan hirvit-
tävän turmeluksen niin itsessään kuin ympärilläänkin. He tajusivat, että heidän olisi
tullut noudattaa lakia ja profeettoja elämässään. He tiesivät tekevänsä syntiä juuri
niin paljon, kuin Vanhan Testamentin laki jäi heidän elämässään toteutumatta.

Jeesus kyllä pyyhkäisi pois kaikki vanhinten perinnäis-säännöt, joilla todellisuudes-
sa selitettiin Jumalan sana pois. Sillä hetkellä kun sinä lähdet laskemaan Jumalan
vaatimusten rimaa matalammalle voidaksesi niistä itse jotenkin selviytyä, itse asias-
sa hylkäät koko Jumalan lain. Jumalan pyhyys ei voi olla jonkinlaista puolipuhtautta,
Hänen valonsa ei ole puolihämärää, eikä Hänen totuutensa kompromisseja valheen
kanssa. Jumala vaatii totuutta salatuimpaan asti.

Lakia selittelevä ja sitä itselleen sopivaksi tulkitseva nousee itse Herraa vastaan!
Lain edessä ongelmamme ei ole ymmärrämmekö sen oikein vai emme. Ymmärräm-
me sen nimittäin liiankin hyvin. Siinä on kysymys siitä ollaanko kuuliaiset Jumalalle
vai ei. "Kuuliaisuus on parempi kuin uhri" toteaakin tämän päivän Vanhan Testa-
mentin teksti. 

Samalla kun Jeesus julisti oman puheensa Jumalan sanaksi, Hän osoitti myös, että
koko Vanha Testamentti on viimeistä piirtoa myöten Jumalan totuus. Tulee se päivä,
jona maa ja taivas häviävät, mutta Vanhan Testamentin lupaukset täyttyvät viimeistä
kirjainta myöten! Jos nouset Raamatun yläpuolelle, nouset Jeesuksen yläpuolelle.
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Mutta juuri siinä on kysymys ihmisen perussynnistä, hänen suunnattomasta ylpey-
destään ja itsekorotuksestaan.

Vanhurskauden valtakunta
Jeesus asetti opetuslapset kasvokkain Jumalan lain eettisten vaatimusten eteen ja
julisti, ettei Hän ole tullut Vanhaa Testamenttia kumoamaan vaan täyttämään ja to-
teuttamaan sen. Hän itse on se, joka huolehtii siitä, että Vanha Testamentti tulee to-
teutumaan. Jeesuksen valtapiirissä ei syntiä sallita eikä yhtään Jumalan lakia pois-
teta. Jeesus tuli perustamaan sellaisen Valtakunnan, jossa Jumalan lain vaatimuk-
set täytetään. 

Jeesus lupasi asettua sellaisen valtakunnan Kuninkaaksi, jossa opetuslasten ihan-
ne tulisi toteutumaan. He eivät vielä ymmärtäneet, että tie siihen kulkisi ristin ja kär-
simyksen ja ylösnousemuksen kautta, mutta he tajusivat kuitenkin, että Jeesus tulisi
saaman aikaan sen, minkä Pietari myöhemmin kirjeessään muotoili näin:
"Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita
ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee." (2. Piet. 3:13)

Jeesus tuli 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. 

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. 

Jumalan valtakunta tulee
Vaikka eduskunta on säätänyt lakeja, jotka sotivat Jumalan lakia vastaan, Jumalan
laki ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Taivas ja maa tulevat katoamaan, mutta
Raamatun sana ei tule piirroltakaan katoamaan. Se tulee täyttymään, kun Jeesus
Kristus tulee takaisin suuressa kunniassaan. Jeesus julisti, että Hän itse on maail-
mankaikkeuden keskuksessa ja Hän itse on huolehtiva siitä, että vanhurskauden
valtakunta tulee ja Raamatun sana tule toteutumaan kirjaimellisesti. Jumalan lakia
vastaan nouseva ja sitä rikkova ihminen ei voi sitä tuhota, mutta itsensä hän sillä
kyllä tuhoaa. Jumalan rakkaus merkitsee sitä, että Hän on toteuttava sen valtakun-
nan, 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
Laki vaatii meiltä täydellisen rakkauden toteuttamista. Toisaalta se uhkaa jokaista
ihmistä rangaistuksella, jos sitä ei täysin noudateta.
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Jumalan valtakunnan Kuningas Jeesus Kristus täytti  meidän sijaisenamme kaikki
Jumalan lain vaatimukset. Hän rakasti täydellisellä tavalla, Hän oli kaikessa kuuliai-
nen Isälle. Hän teki sen kaiken Sinun ja minun sijaisenamme. Hän lahjoittaa koko
täydellisen elämänsä ja antaa oman vanhurskautensa lahjaksi kaikille jotka uskovat
Häneen. Hän antaa vanhurskautensa niille,  jotka tulevat Hänen luokseen syntei-
neen ja rikkomuksineen. Saat lain vaatiman vanhurskauden lahjaksi,  kun pyydät
Jeesukselta anteeksi sitä, että et pitänyt Jumalan lakia, vaikka sen olit saanut ja ym-
märtänytkin. 

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 an-
saitsi hyljätyksi tulemisen tuskan. Kun Sinun tuomiosi oli kärsitty viimeistä pisaraa
myöten, Jeesus huusi voitonsanoman Golgatan ristiltä: "Se on täytetty!" Sinun vel-
kasi 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. 

Myös uusi sydän on vanhurskas ja puhdas, koska siinä on kysymys Kristuksen asu-
misesta uskovan sydämessä. Mutta tässä ajassa meihin jää kuitenkin vielä asu-
maan myös vanha syntinen luonto. Vanha ja uusi käyvät kiivasta taistelua, jossa on
viime kädessä kysymys siitä, pääseekö Jumalan tahto toteutumaan meidän elämäs-
sä 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.

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
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ja sen noudattamisen valitsemisesta. Kun olet kuuliainen sanalle, Pyhä Henki antaa
voiman Jeesuksen tahdon tekemiseen myös kovimpien taisteluiden ja vaikeimpien
olosuhteiden keskellä.

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 itsel-
lesi." 

Nagano otti haasteen vastaan. Hän valitsi rakkautensa kohteeksi erään työtoverinsa
Japanin rautateiltä. Hän ryhtyi tosissaan auttamaan häntä. Tuli tilanne, jossa hänen
ystävänsä varasti erään työtoverinsa palkkapussin ja joutui kiinni. Nagano onnistui
kuitenkin suurella vaivalla pelastamaan ystävänsä työpaikan ehdolla, että hän toimi-
si ystävänsä esimiehenä ja vastaisi hänestä jatkossa. Mutta jos rakastamine on vai-
keata, niin ei rakkauden vastaanottaminenkaan ole helppoa. Se edellyttää nöyryyt-
tä. 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 vaunun
pysähtymään, mutta se oli jäätynyt kiinni eikä toiminut. Lopulta hän heittäytyi kisko-
jen ja pyörien väliin ja sai viime tingassa omalla ruumiillaan vaunun pysähtymään.
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 mei-
dän 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 lä-
heistesi elämässä, niin aina maan ääriin asti.
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