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liilla verellä, niinkuin virheet-
tömän ja tahrattoman karit-
san.” Tämä on Jumalan suuri
rakkaus, että Kristus on kuol-
lut syntiemme edestä. Hän on
maksanut täyden lunastus-
hinnan. Hän on ostanut mei-
dät saatanan vallan alta takai-
sin Jumalan lapsiksi, ja hinta
oli suuri, Jumalan ainokaisen
Pojan pyhä ja kallis veri. “Sii-
nä rakkaus on ei siinä, että
me rakastimme Jumalaa, vaan
siinä, että hän rakasti meitä ja
lähetti Poikansa meidän syn-
tiemme sovitukseksi.”

Kun Jumala rakasti 'meitä
niin äärettömästi, vaikka o-
limmekin jumalattomia, saas-
taisia, syntisiä, että hän lä-
hetti rakkaan Poikansa kuole-
maan edestämme, kuinka var-
moja saammekaan olla siitä,
että “kun olemme vanhurs-
kautetut hänen veressään, pe-
lastumme hänen kauttaan vi-
hasta”.

11.
Tekstimme toisessa jakees-

sa sanotaan: “Paljoa ennem-
minhän me siis nyt, kun olem-
me vanhurskautetut hänen
veressään, pelastumme hänen
kauttaan vihasta”. Tässä Paa-
vali tuo esiin Kristuksen kuo-
leman ja panee sen pelastuk-
semme perustukseksi. Kristus
on kärsinyt ja kuollut edes-
tämme ja vanhurskauttanut
meidät Jumalan edessä. Jos
Kristus ei olisi kuollut edes-
tämme, olisimme toivottomia,
iankaikkisesti kadotettuja ja
tuomittuja. Mutta nytpä Kris-
tus onkin kuollut edestämme
ja siksi me pelastumme vihas-
ta.

Mistähän vihasta Paavali
tässä puhuu? Olemme kaikki
kuulleet viimeisestä tuomio-
päivästä. Se tulee olemaan
hirveä päivä epäuskoisille.
Heille se tulee olemaan vihan
päivä. Silloin kaikki, jotka o-
vat elinaikanaan ylönkatso-
neet Jumalan valmistaman
pelastuksen, ja jotka ovat hyl-
jänneetKristuksen evankeliu-
min, kärsivät hylkäämisensä
rangaistuksen. Silloin epäus-
koisten nauru muuttuu katke-
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raksi itkuksi; silloin heidän i-
lonsa muuttuu suruksi ja mur-
heeksi; silloin heiltä on kaikki
toivo mennyt. Silloin Kristus,
vanhurskas tuomari, sanoo
heille: “Menkää pois minun
luotani, te kirotut, siihen ian-
kaikkiseen tuleen, jokaon val-
mistettu perkeleelle ja hänen
enkeleilleen”.

Rakas lukija! Tahdotko pe-
lastua tästä vihasta? Rooma-
laiset, joille Paavali kirjoitti
tekstissämme, olivat varmoja,
että he pelastuivat vihasta.
Tekstissämme sanotaan: “Pal-
joa ennemminhän me siis nyt,
kun olemme vanhurskautetut
Hänen veressään, pelastum-
me Hänen kauttaan vihasta”.
Ja tekstimme jälkeisessä ja-
keessa: “Jos me silloin, kun
vielä olimme Jumalan viholli-
sia, tulimme sovitetuiksi hä-
nen kanssaan hänen Poikansa
kuoleman kautta, paljoa en-
nemmin me nyt, kun olemme
sovitetut, pelastumme hänen
elämänsä kautta”. Ei näissä
sanoissa ole yhtään epäilystä.
Ne ovat varmoja, ehdottomia.
“Pelastumme vihasta.” Roo-
malaiset tiesivät, että he pe-
lastuvat siksi, että he uskoi-
vat Jeesukseen. He olivat ot-
taneet vastaan Jumalan rak-
kauden Kristuksessa. He eivät
luottaneet omiin ansioihinsa,
he panivat toivonsa Kristuk-
seen. Niin on meidänkin teh-
tävä. Ota vastaan Kristus ja
hänen pelastuksensa. Usko,
että Kristuksen veri puhdis-
taa meidät kaikista synneistä.
“Usko Herraan Jeesukseen,
niin pelastut.”

Älä sano: Joskus toiste minä
otan Kristuksen vastaan. On
paljon aikaa. Kuinka var-
ma olet, että näet huomisen
päivän? Voi sattua, että kuo-
leman enkeli tulee tänä ilta-
na. Olisitko valmis? Pelastui-
sitko vihasta? Rikkaalle mie-
helle, joka ajatteli kaiken ole-
van hyvin, koska hänellä oli
paljon maallista rikkautta,
Kristus sanoi: “Sinä mieletön,
tänä yönä vaaditaan sielusi si-
nulta pois”. Nyt on aika ottaa
Kristus vastaan, huomenna
voi olla liian myöhäistä. Usko
häneen; luota häneen; tartu
uskossa häneen kiinni lujasti

ja älä ikinä päästä hänestä ir-
ti. Kun olet pannut täyden
luottamuksesiKristuk s e e n ,

niin sitten ja ainoastaan sit-
ten voit olla varma, että pelas-
tut vihasta!

Uskovainen ihminen, ihmi-
nen'joka on ottanut vastaan
Jumalan rakkauden Kristuk-
sessa, on kaikista iloisin ihmi-
nen maailmassa. Paavali kir-
joittaa tämän luvun alussa
seuraavasti: “Ylistelemme ah-
distuksissakin, tietäen, että
ahdistus synnyttää kärsivälli-
syyttä, mutta kärsivällisyys
koettelemuksen kestämistä, ja
koettelemuksen kestämi n e n
toivoa; mutta toivo ei salli
häpeään joutua; sillä Jumalan
rakkaus on vuodatettu mei-
dän sydämiimme Pyhän Hen-
gen kautta, joka on meille an-
nettu”. Elämämme voi olla tä-
pötäynnä vaikeutta ja surua.
Kuolema voi riistää meiltä
rakkaitamme. Voimme tulla
vakavasti sairaiksi. Lukemat-
tomia vastuksia voi tulla.
Mutta ei mikään näistä vie
meitä toivottomuuteen, sillä
meillä on ihana iankaikkisen
elämän toivo. Koettelemuk-
semme vain vetävät meitä yhä
lähemmäksi Kristusta. Koet-
telemuksia meillä voi olla nyt,
mutta me tiedämme, että e-
räänä päivänä ne kaikki ote-
taan pois.

Kun me tulemme Kristuk-
sen eteen sinä viimeisenä tuo-
miopäivänä sanoo hän
meille ja kaikille uskovaisille:
“Tulkaa, Isäni siunatut, ja o-
mistakaa se valtakunta, joka
on ollut teille valmistettuna
jnaailman perustamisesta as-
ti”. Kuolema on meille vain
portti taivaaseen; se on siuna-
tun iankaikkisuuden alku.
Taivaassa ei ole enää kyyne-
liä, ei enää kipua, ei enää sai-
rautta, ei enää syntiä, ei enää
kuolemaa. Siellä on vain on-
nea ja autuutta. Siellä ovat
kaikki rakkaamme, jotka ovat
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kuolleet Herrassa. Siellä
saamme nähdä Jumalan kas-
voista kasvoihin. Saamme
nähdä hänet, joka on rakasta-
nut meitä niin hellästi. Saam-
me olla hänen kanssaan ian-
kaikkisesti. Oi, ihana päivä!
“Ylenpalttisesti on iloa sinun
kasvojesi edessä, ihanuutta
sinun oikeassa kädessäsi ian-
kaikkisesti!”

Mutta kuinka on mahdollis-
ta, että meillä on kaikki tämä?
Ei siksi, että ansaitsemme sen,
vaan siksi, että Jumala on ra-
kastanut meitä iankaikkisella
rakkaudella; siksi, että Juma-
la rakasti meitä niin syvästi,
että hän antoi ainokaisen Poi-
kansa surmattavaksi syntiem-
me edestä. Taivas on Jumalan
ihana lahja. Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa. O-
lemmeko kiittämättömiä ja
kylmiä tämän ihanan lahjan
antajalle? Kun joku antaa
meille lahjan, vaikka kuinka
pienenkin, ensiksi .kiitämme
häntä. Jumalan lahja, iankaik-
kinen elämä, ei ole pieni. Sen
suurempaa lahjaa ei ole ikinä
annettu, eikä ikinä anneta.
Muista kiittää Jumalaa. Ju-
mala, rakkautensa kautta
Kristuksessa Jeesuksessa, on
muuttanut toivottomuutemme
toivoksi, tuomiomme ihanak-
si perinnöksi. Yhtykäämme
suullamme, sydämellämme ja
elämällämme joka päivä Paa-
valin kanssa kiittämään:
“Kiitos olkoon Jumalalle, jo-
ka antaa meille voiton Her-
hamme Jeesuksen Kristuksen
kautta”. Amen.

J. Wm Sippola.
o
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DULUTH:
Maalisk. 21 p. on englannin-

kielinen jumalanpalvelusFre-
mad Society kirkossa kello
10:30 ap.

Maalisk. 26 p. on englannin-
kielinen pitkäper jantai-juma-
lanpalvelus Fremad Society
kirkossa klo 10:30 ap.

Maalisk. 28 p. on englannin-
kielinen pääsiäisjumalanpal-
velus, jossa tilaisuudessa vie-
tetään Herran pyhää ehtool-
lista. Ilmoittakaa aikomuk-
senne pastorille, jos haluat-
te osallistua Herran pöytään.

SUPERIOR:
Maalisk. 21 p. on englannin-

kielinen jumalanpalvel u s
Christ Lutheran kirkossa klo
7:30 ill.

Maalisk. 26 p. on suomenkie-
linen pitkäperjantaijumalan-
palvelus pappilassa klo 2 iltap.

Maalisk. 28 p. on suomen-
kielinen pääsiäis jumalanpal-
velus Christ Lutheran kirkos-
sa klo 2 iltap., jossa tilaisuu-
dessa vietetään Herran pyhää
ehtoollista. Ilmoittakaa aiko-
muksenne pastorille ennen
palvelusta, jos he haluatte o-
sallistua Herran pöytään.

THOMSON:

Maalisk. 28 p. on pääsiäis-
jumalanpalvelus kirkossa al-
kaen kello 7 illalla suomen-
kielellä, jossa tilaisuudessa
vietetään H. p. ehtoollista.
Klo 8 on englanninkielinen
pääsiäisjumalanpalvelus.

MAPLE:

Maalisk. 21 p. on jumalan-
palvelus kirkossa klo 2 iltap.
Saarnat molemmilla kielillä.

E. P. Lampela.

Sivu 10


