Sovituksen salaisuus
Valitsin tämän kirjoituksen otsikoksi ”sovituksen salaisuus”, mutta oikeampaa olisi puhua
sovituksen ”merkityksestä”. Sovitus ei ole varsinaisesti mikään salaisuus, sillä lähes koko
maailma tietää kirjaimen tasolla, mitä sovitus merkitsee. Suurin osa ihmisistä tietää, että
Jumalan Poika kuoli ristillä syntisten edestä ja sovitti meidät Isän Jumalan kanssa – vai
tietääkö sittenkään?
Kuinka moni on tullut sydämessään ajatelleeksi tarkemmin syntien sovitusta, jonka Jeesus on
tuonut koko ihmiskunnalle?
Miksi Jumalan piti lähettää Poikansa kärsimään viattomana syntien tähden? Miksi Jumala ei
voinut antaa syntejä anteeksi ihan tuosta vaan, ilman että viattoman piti kärsiä syyllisten
vuoksi? Tässä on se asia, mitä jumalaton mieli ei ymmärrä eikä suostu hyväksymään
oikeudenmukaisena perusteena taivaaseen pääsemiseksi. Ihminen ajattelee luonnostaan, että
syyllisten pitää kärsiä rangaistus syyllisyytensä vuoksi ja näinhän se lähtökohdaltaan oikein
onkin ajateltu. Mutta kun mennään syvemmälle Jumalan tuntemiseen, niin ymmärrämme, ettei
kukaan voisi pelastua ilman sovitusta.
Jos Jumala rankaisisi syyllisiä, niin koko maailma olisi kadotettu, sillä me kaikki olemme syntiä
tehneet ja olemme syntistä sukukuntaa. Me olemme syntyneet katoavaisiksi ja kuoleviksi,
koska se oli rangaistus siitä, että Adam lankesi syntiin. Kaikki ihmiset kuolevat aikanaan ja
joutuvat tuomittaviksi vanhurskaan Jumalan eteen. Vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä.
Jumala on äärimmäisen oikeudenmukainen ja oikeamielinen tuomitessaan ihmisiä viimeisellä
tuomiolla.
Jos joku ihminen ei hyväksy Jumalan Pojan uhrikuolemaa ja syntien sovitusta pelastuksensa
ehtona, niin hän joutuu tuomittavaksi omien syntiensä vuoksi Jumalan eteen. Jos rikolliset
tuomitaan, niin jokainen ihminen joutuu tuomittavaksi, sillä ”kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla.” Room.3:23 Tässä kohden tulee eteen se ongelma, mikä uskosta
osattomilla on. He eivät katso tarvitsevansa sittenkään syntien anteeksiantamusta, koska
kieltävät Jumalan Pojan veren ja hänen uhrikuolemansa syntisten hyväksi. He ajattelevat, ettei
heillä ole senkaltaista syntiä, mistä olisi oikeudenmukaista heitä tuomita. Sen vuoksi he
hylkäävät syntien sovituksen ja Jumalan uhrilahjan, Jumalan Pojan vanhurskaan veren ja
ruumiin kertakaikkisen uhrin, jonka perusteella jokainen uskovainen asetetaan täydellisenä
Isän Jumalan eteen. Heitä ei tuomita, koska he ovat antaneet sovittaa itsensä Isän Jumalan
kanssa ja uskoneet Jumalan sanan sekä Herraan Jeesukseen. Muut tuomitaan, koska heille ei
ole kelvannut Jumalan Poika ja hänen verensä syntien maksuksi sekä sovitukseksi. He ovat
ajatelleet, etteivät tarvitse sovitusta ja ovat siksi paaduttaneet sydämensä Jumalan kutsun
kuultuaan. Voi heitä, sillä he eivät tiedä, mikä heitä kohtaa, kun täältä erkanevat ja kuolema
korjaa satoaan! He eivät tiedä, mitä tapahtuu, kun Jeesus saapuu toistamiseen takaisin ilman
syntiä ja tuomitsee elävät sekä kuolleet heidän tekojensa mukaan.
Jos joku ei ole tehnyt syntiä ja joutunut syynalaiseksi, niin hän ei tarvitse anteeksiantamusta
synneistään. Jokainen ihminen tarvitsee kuitenkin Jeesuksen tuomaa sovitusta ja
vanhurskauden tekoa, sillä olemme alistetut kuolevaisuuden ja katoavaisuuden alle. Jeesus toi
ylösnousemuksellaan meille toivon iankaikkisesta elämästä ja ruumiin ylösnousemuksesta.
Kuolleet nousevat ylös Herran tulemuksessa ja saavat iankaikkisen pelastuksen
ylösnousemusruumiissa, johon myös meidät jäljelle jääneet puetaan. Meidät temmataan pilviin
Herraa vastaan ja niin me saamme olla aina Kristuksen kanssa. Jumalattomat jäävät tänne
alas kärsimään Jumalan vihan kohteena.
Tämän jälkeen Jeesus perustaa tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle. Sitä seuraa vielä
lyhyt jakso, jolloin sielun vihollinen päästetään vankeudestaan, missä hän ne tuhat vuotta
viettää. Saatana villitsee viimeisen kerran jumalattomat kansat sotaan pyhiä vastaan, mutta
taivaasta lankeaa tuli ja kuluttaa Jumalan viholliset. Sielun vihollinen heitetään tuli- ja
tulikivijärveen, missä hän kärsii iankaikkista rangaistusta oikeudenmukaisesti. Sen jälkeen

koittaa viimeisen tuomion aika. Kaikki jumalattomat ihmiset tuomitaan jumalattomien
tekojensa vuoksi ja niiden mukaan ikuiseen eroon Herran kasvoista ja hänen kirkkautensa
voimasta. Mikä kauhea kohtalo se onkaan, kun huomaa joutuvansa ikuiseen eroon
rakastavasta ja hyvästä Jumalasta! Jumalan tahto on pelastaa kaikki maailman ihmiset ja siksi
hän lähetti ainosyntyisen Poikansa kuolemaan meidän tähtemme Golgatan keskimmäisellä
ristillä. Tässä on sovituksen ydin: jonkun viattoman täytyi kärsiä syyllisten edestä, että
syylliset vapautuisivat tuomiosta! Kuinka moni on osannut ajatella sovitusta tältä kantilta?
Uskosta osattomista tuskin kukaan?
On olemassa lainalaisuus, mistä Jumalakaan ei poikkea. Jumala ei ole järjetön ja epälooginen
vaan hän on äärimmäisen järkevä ja looginen. Synnin palkka on kuolema ja rangaistus, joten
jos rangaistusta ei kärsitä, ei ketään tuomittaisi. Synti saisi vallita ja hallita sekä tuottaa
iankaikkisesti vahinkoa maailmassa. Ikuista paratiisia ihmisiä varten ei olisi olemassakaan.
Yksikään ihminen ei pääsisi taivaaseen, jos syyllisiä rangaistaisiin. Yksikään kuolevainen ei
saavuttaisi katoamattomuutta ja kuolemattomuutta, ellei Kristus olisi avannut ovea taivaaseen
verensä kautta. Tarvittiin joku viaton sijaiskärsijä kärsimään synnin rangaistus, jotta syylliset
voitaisiin vapauttaa rangaistuksesta. Ellei viaton olisi kärsinyt, joutuisi Jumala rankaisemaan
säätämänsä muuttumattoman lain mukaan syyllisiä. Eikö olekin suurta Jumalan rakkautta ja
armoa meitä syntisiä kohtaan, ettei hän kuitenkaan tuomitse meitä kadotukseen, vaikka me
sen hyvin ansaitsemme pahojen tekojemme tähden!? Kuinka ihana onkaan Herra, joka kärsi
rangaistuksen puolestamme, jotta meillä olisi rauha Isän Jumalan kanssa ja me saisimme
iankaikkisen elämän hänen luonaan taivaassa! Kiitos Jumalalle ja kunnia Herralle Jeesukselle
nyt ja iankaikkisesti! Aamen. Kiitos, kiitos Jumalan!
Jos olet nyt ymmärtänyt sen, että olet syntinen ja syyllinen ihminen, joka on tehnyt syntiä,
niin anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Usko sovituksen sana ja ota vastaan Herra Jeesus
sydämeesi asumaan, sinun Herraksesi ja Kuninkaaksesi. Ota vastaan Jumalan armo, jota
sinulle runsaasti taivaasta tarjotaan. Jos uskot sovituksen sanan, niin siirryt kuolemasta
elämään ja pelastut. Näin yksinkertainen on tie Isän Jumalan luokse. Isä antaa sinulle toisen
Puolustajan olemaan sinun kanssasi iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei usko Jumalan Pojan nimeen, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Mutta sinä
voit ottaa vastaan Pyhän Hengen, jos uskot häneen.
Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan maailman. Jos sinä uskot, että Jeesus
on kuollut sinun syntiesi tähden ristillä ja vuodattanut pyhä verensä lunastusmaksuksi
sielustasi ja sovitukseksi synneistäsi, niin sinä tulet vanhurskaaksi uskon perusteella eikä sinua
tuomita vaan olet siirtynyt kuolemasta elämään. Olet saanut syntisi anteeksi ja elät
iankaikkisesti. Jeesus ei jäänyt hautaan eikä tuonelaan vaan Isä Jumala herätti hänet ylös
kuolleista Henkensä kautta, jonka hän panee uskovaisiin asumaan. Tämän ylösnousemuksen
Hengen voimalla voit karttaa syntiä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Mielesi muuttuu synnin
tekemisen suhteen ja uskon suhteen: sinä uskot Jumalan Poikaan ja tahdot vaeltaa hyvin
hänen edessään kaikki elämäsi turhat päivät. Eivätkä ne enää ole turhia, sillä sinä saat olla
Jumalan lähettämä kirje tälle maailmalle, joka on kirjoitettu Pyhällä Hengellä sinun sydämeesi.
Sinä saat nähdä, miten Jumala johdattaa ja kuljettaa sinua, kun vain luotat häneen kaikessa
etkä pane turvaasi katoavaisiin asioihin, itseesi ja ihmisiin tai rahaan. Jumala pelastaa ne,
jotka luottavat häneen ja turvaavat hänen armoonsa.
Voi kuinka ihanaa onkaan tehdä kaikissa asioissa Jumalan tahto! Ei mikään ole niin suloista
kuin se, että Pyhä Henki meitä johdattaa ja antaa meille rauhan, joka kestää iankaikkisesta
iankaikkiseen. Jumala ravitsee meitä terveen sanansa kautta ja lisää meille uskoa, niin että me
pelastumme Kristuksen Jeesuksen kautta kaikista vihollisen salakavalista juonista. Antaudu
sinäkin Jeesukselle ja anna sydämesi hänelle! Anna koko ruumiisi ja elämäsi Herralle hänen
palvelemistaan varten. Sinä toteutat Jumalan palvelemisen parhaiten siten, että rakastat
lähimmäisiäsi niin kuin itseäsi. Pidä samalla huoli itsestäsi, että saat tasapainoisen ja terveen
ruokavalion Jumalalta. Se on se hengellinen ruoka, jota me syömme: Jumalan kirjoitettu sana,

joka on taltioitu meille Raamattuun. Yhtä lailla kaikki Pyhästä Hengestä syntyneet kirjoitukset
ruokkivat meidän sisimpäämme ja me rakennumme Pyhässä Hengessä Jumalan huoneeksi.
Tämä on Jumalan seurakunta, jonka totuuden pylväs ja perustus on Jeesus Kristus.
Pyhien yhteydessä ei suvaita syntiä eikä suosita synnin tekijöitä. Siellä karsitaan joukosta pois
kaikki tekopyhät ja panettelijat sekä riidanhaastajat. Emme voi hyväksyä vääriä joukkoomme
vaan me erotamme joukostamme sen, joka on paha. Näin Jumala suojelee omia lapsiaan
pahan vaikutuksia vastaan. Seurakunnassa ei tarvitse peljätä, että joku veli vie sinun vaimosi
tai varastaa sinun rahasi. Siellä ei tarvitse pelätä, että joku suhtautuu sinuun vihamielisesti ja
pitelee sinua pahoin. Siellä, missä Pyhä Henki saa vapaasti toimia, paljastetaan väärämieliset
ja jumalattomat, niin etteivät he saa tehdä vahinkoa Jumalan lapsille. Veljesten kesken
sovitaan erimielisyydet ja riidat antamalla toinen toisellemme anteeksi kaikki synnit, niin kuin
Herrakin on meille synnit anteeksi kerta kaikkiaan antanut. Me emme suosi synnissä elämistä
emmekä halua syntiä harjoittaa. Jumala on vapauttanut omat lapsensa synneistä ja yhä vielä
hän meitä vapauttaa. Jumala puhdistaa lopun ajan seurakunnan ja kirkastaa sen. Dan.12:10
Tämä on Jumalan profetia eikä se voi jäädä toteutumatta, kiitos Jumalalle!
Saamme vihdoinkin nähdä sen, miten pyhät ovat yhtä niin kuin Isä ja Poika yhtä ovat.
Joh.17:20-23 Meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Hebr.13:1821 Jumala vaikuttaa meissä sen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Fil.2:12-13; 2Tess.1:1112 Meillä on mielihyvä kaikkeen hyvään ja Isä Jumala kirkastuu meissä, kun tuotamme hyvää
hedelmää Jumalan kunniaksi. Joh.15:8; Gal.5:22 Hyvä hedelmä on Kristuksen mieli ja
ominaisuudet: ilo, rauha, rakkaus, ystävällisyys, pitkämielisyys, sävyisyys, uskollisuus, hyvyys
ja itsensä hillitseminen. Kaikki tämä hyvä kasvaa meissä, kun antaudumme Jumalan
työpöydälle muovailtavaksi niin kuin savi on muovailtavana savenvalajan pöydällä. Meistä tulee
jalot astiat Jumalan käyttöön, kun luovumme vääryydestä sitä mukaa kuin sitä meistä
paljastuu. Näin pääsemme eroon loputtomista oppiriidoista ja kiistoista, mitkä eivät rakenna
vaan hajottavat seurakuntaa. Kukaan lihanmielinen ei halua luopua vääristä opeistaan ja
perinnäissäännöistään. Lopun ajan seurakunnassa luovutaan kuitenkin kaikesta vääryydestä ja
ojentaudutaan totuuden sanan mukaiseen oppiin ja elämään. Oikea oppi on rakastaa
totuudessa Jumalaa ja lähimmäisiään. Jumalan rakkaus ei iloitse vääryyden kanssa eikä elä
valheessa.
Anna elämäsi kokonaan Herralle: hän pitää sinusta huolen. Jumala antaa omille lapsilleen
pelkästään hyvää. Kaikki koettelemuksetkin koituvat meidän kirkkaudeksemme, jotka
uskomme ja olemme panneet turvamme Kristukseen. Sinulla ei ole mitään oikeudenmukaista
perustetta olla uskomatta hyvään Jumalaan. Jumala antaa sinun tehdä kaikkea hyvää, mutta
kieltää sinua tekemästä syntiä. Synti turmelee ihmisen elämän ja saastuttaa sielun: se on
pelkästään vahingollista, vaikka siitä saisi lyhytaikaista nautintoa. Uskovainen ei halua elää
synnissä, koska hän rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään. On parempi kärsiä vanhurskauden
tähden kuin omien syntien tähden. Jos olet langennut, niin Jumala on tosin pitkämielinen, niin
että vetää sinua puoleensa ja antaa synnit anteeksi, mutta sinä et saa lähteä tahallisen
tottelemattomuuden tielle, sillä sen päässä on kuolema ja iankaikkinen kadotus. Tuska ja
ahdistus sille, joka pahaa tekee: ensin kreikkalaiselle, sitten myös juutalaiselle. Tästä
säännöstä ei ole yhtään poikkeusta. Älä anna eksyttää itseäsi synnin harjoittamiseen. Se ei
sinua pitkällä tähtäimellä miellytä eikä kannata. Totuuden noudattamisella rakkaudessa ja
vanhurskauden tekemisellä on paljon paremmat vaikutukset sinun elämääsi maan päällä kuin
synnillä. Pääset kaiken muun hyvän lisäksi taivaaseen Jumalan luokse, mutta motiivisi ei ole
taivaspaikan ansainta, kun teet hyvää ja kartat pahaa. Teet Jumalan tahdon siksi, että hän
asuu sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka on sinulle annettu olemaan iankaikkisesti
sinun kanssasi. Pyhä Henki ohjaa ja opastaa sinua oikeaan, Jumalan tahdon mukaiselle tielle,
kun vain hiljennyt ja suostut kuuntelemaan hänen ääntänsä. Hengen ohjeiden kanssa pitävät
yhtä pyhät kirjoitukset, joita voit lukea Raamatusta.
Uskovainen tekee hyvää ja karttaa pahaa, koska rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä
kuin itseään. Se on hänen luontonsa ja mielenlaatunsa, jonka Jumala saa hänessä aikaan.
Kuinka muuten voisi ollakaan, koska Kristus asuu meissä, jotka uskomme?! Hän kirkastaa

meissä Isän Jumalan tuottamalla hyvää hedelmää. Ilman Jeesusta me emme voi mitään hyvää
ja jumalista tehdä, mutta Jeesuksen avulla on kaikki hyvän tekeminen mahdollista. Jumala
antaa meidän nähdä myös ihmeitä ja merkkejä, mutta silloin ne ovat aitoja ja pyhiä, niin että
te erotatte sielun vihollisen valheen voimalla tehdyt ihmeet ja tunnusteot niistä, mitkä on tehty
Isän Jumalan kunniaksi Herran Jeesuksen nimen kautta.
Älkää peljätkö vaan olkaa turvallisin mielin. Minä tulen pian takaisin ja maksan palkan kullekin
hänen tekojensa mukaan. Minä olen Herra eikä lisäkseni ole yhtään muuta Jumalaa. Minä olen
lunastanut teidän sielunne kuolemasta! Minä elän iankaikkisesti. Minä annan kunnian ja
ylistyksen Isälle niin kuin teidänkin tulee se hänelle antaa. Te voitte ylistää ja kunnioittaa
Jumalan Poikaa, mutta kirkkauden Isä antakoon teille ilmestyksen Hengen hänen
tuntemisessaan. Kun te tunnette Jumalan Pojan, niin te tunnette myös Isän. Jos te kuulette
Jumalan Pojan äänen, niin te kuulette Isän äänen. Jos te rakastatte toisianne niin kuin minä
annoin teille käskyn toisianne rakastaa, niin minä olen teidän kanssanne maailman ajan
loppuun saakka. Minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus! Minä rakastan omia lapsiani ja
pidän huolen lampaistani, niin ettei yksikään joudu kadotukseen paitsi se, joka on kadotuksen
lapsi. Minä tunnen omat lampaani ja he tuntevat minut pienimmästä suurimpaan asti. He
kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Vieraan ääntä he eivät seuraa, koska erottavat
minun ääneni vieraan äänestä.
Te tunnette totuuden ja erotatte valheen. Te osaatte jo, miten kaikki tulee koetella ja opitte
sitä vielä lisää: niin te varjellutte vihollisen eksytykseltä. Älkää antako hänen peljättää
itseänne. Minä olen suurempi kuin se, joka on maailmassa. Minä olen väkevääkin väkevämpi
eikä kukaan voi riistää teitä minun Isäni kädestä. Näin minä olen teitä rohkaissut ja opettanut
sanani kautta. Luottakaa minuun ja luottakaa Isään, sillä me rakastamme sinua, joka olet
minun omani. Ja minä ilmoitan minun omani Isälle. Ja minä ilmoitan Isäni minun omalleni. Niin
te löydätte minut ja tulette ravituiksi. Minä annan teille iankaikkisen elämän. Herran Jeesuksen
Kristuksen nimessä, aamen.
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