
  

 

 

  

PALAA ALKUUN! 
 

Maarit Aro-Heinilä     Toivon portti 10.9.2017 
 
 

Kiinnostuin uskonasioista 15-vuotiaana. Luin salaa Raamattua il-
taisin peiton suojassa, ettei kukaan näkisi. Joka ilta oli vain pakko 
lukea kirjaa eteenpäin. Minua puhutteli jae:  
 
Joh. 7:17: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tun-
temaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” 
 
Luin Jumalan Sanaa ja hän itse vakuutti minua Sanansa kautta it-
sestään. Elämä muuttui. Tulin uskoon. 
 
Tänä kesänä minua alkoi puhutella Johanneksen evankeliumin al-
ku, jossa sanotaan: 
 
Joh. 1: 1-5: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana 
oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syn-
tynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mi-
kä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.” 
 
Kaiken alku on Sana. Mikään ei synny ilman Sanaa. Kaikki lähtee 
siitä. Se on kaiken perusta. Pimeys voidaan voittaa vain Sanalla, 
sillä pimeys ei saa otetta Sanasta.  
Jeesus itse on kätkettynä lukemaasi Sanaan. Hän vaikuttaa ja 
synnyttää uutta sen kautta. Mitään ei synny ilman sitä, ei varsin-
kaan hengellisessä elämässä. Uskotko sen? Vai minkä perässä 
juokset. 
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Hurrikaanin keskellä on tyventä ja aurinko paistaa. Ympärillä on 
voimakkaita eri suuntiin vääntäviä tuulia, jotka vievät vauhdilla 
mennessään ja aiheuttavat tuhoa. Puhuttelevaa.  Jeesuksen kans-
sa keskellä elämän kovia tuulia on tyventä ja aurinko paistaa. 
Pääset tyvenen silmäkkeeseen viettämällä aikaa Sanan ääressä, 
lukien sitä: kaikki on tyyntä ja selkeää siellä. Siinä voit myös huo-
mata, viekö jokin hengelliseltä vaikuttava suuntaus alkaa viedä 
sinua väärään suuntaan - ennen kuin löydät itsesi ulkokehältä 
pois oleellisesta poikenneeksi. 
 
Evankelista Johannes, Jeesuksen opetuslapsi oli vanhana miehenä 
Patmos saarella ja sai sanan Jeesukselta omalle seurakunnalleen 
(tämän seurakunnan johtajana hän oli ollut): 
 
Ilm. 2:1-5:" Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo 
hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, 
joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:  
Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja 
ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat it-
seänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhette-
lijoiksi;  ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut 
kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla 
on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. 
Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä en-
simmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja 
työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannus-
ta.” 
 
Jotain oli tapahtunut sille innokkaalle seurakunnalle, joka oli syn-
tynyt Paavalin työn perusteella ja jota Paavali oli erityisesti opet-
tanut 2 vuoden ajan (Tyrannuksen koulu). Seurakunta oli ollut 
niin innokas viemään evankeliumia eteenpäin, että koko Aasia 
(maakunta Roomassa) sai kuulla evankeliumin sen työn seurauk-
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sena (Apt. 19:10)! Ihmeet ja merkit seurasivat julistettua sanaa. 
Tämä tapahtui noin vuonna 49-51 jKr. Ilmestyskirja taas kirjoitet-
tiin noin v 95 jKr. Efesossa jokin oli siis muuttunut perusteellisesti 
40 vuodessa, että Jeesuksen piti noin voimakkaasti puhua ja kut-
sua seurakuntalaisia parannukseen. 
 
 
Aasiassa oleva Laodikean seurakunta, johon Efeson seurakunta oli 
varmaan aikanansa tulen vienyt, sai taas Jeesukselta sanan: 
 
Ilm. 3:15-20: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä 
palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet 
penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut 
suustani ulos.  Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikas-
tunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet vihe-
liäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, 
ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi hä-
peä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. 
Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; 
ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kol-
kutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn 
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun 
kanssani.” 
 
Kuinka helppoa on uskovana ajatella: tunnen jo Sanan enkä tar-
vitse enää sitä. Se ei enää puhuttele minua samalla tavalla kuin 
alkuaikoina, nämä kohdat ovat jo niin tuttuja ... ei niissä ole enää 
sitä voimaa. Et enää muistele niitä ulkoa tai alleviivaa niitä kun 
löydät ihania aarteita. 
 
Herra kolkuttaa nyt kuitenkin ovellasi: pyydätkö hänet sisään ja 
annat hänen avata silmäsi, että näet Sanan ääressä taas selke-
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ämmin. Hän itse haluaisi tulla sisään ja järjestää juhlat kanssasi. 
Kuten ennen. Sanan äärellä. Haluatko sinä avata oven? Vai ajatte-
letko olevasi jo rikas, etkä enää tarvitse enää mitään. 
 
”Alussa oli Sana.” Palaa alkuun - sieltä lähtee kaikki!  
 
 
 
 
 
 
Käytännön sovellus : 
 
Haaste lukea Raamattua DD- lukuohjelman mukaan. 
 
 

1. KUUNTELE 
 
Ps. 32:8: ”Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinul-
le oikean tien. Minä neuvon sinua.” 
 
Jumala haluaa puhua ja kulkea kanssasi joka päivä. Life Journal ( 
Elämän päiväkirja) kirja haluaa auttaa sinua löytämään ja kirjaa-
maan muistiin uudet Jumalalta oppimasi asiat. 
 

2. ETSI 
 
Jer. 29:13: ” Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte mi-
nua kaikesta sydämestänne.” 
 
Jumala haluaa, että etsimme häntä koko sydämestämme. Life 
Journal rohkaisee ja muistuttaa sinua päivittäin siitä, että Jumala 
odottaa kohtaamistasi. Etsi Jumalaa hänen Sanastaan. 
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3. USKO 

 
1 Tim. 4: 7-8: ”Harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoit-
tamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyö-
tyä kaikkeen.” 
 
Usko (joka on luottamusta) syntyy vuorovaikutuksesta. Olet 
säännöllisesti tekemisissä Sanan kanssa. Ei kukaan tee yhtä tree-
niä ruumiin harjoittamiseksi ja sano: ei tästä ole mihinkään. Tar-
vitsee olla pitkäjännitteinen, vaikka treenissä ei tunnu tapahtuvan 
mitään ihmeellistä. Järisyttävät ja todelliset muutokset tapahtu-
vat säännöllisyyden kautta. Samoin oikeaan uskoon täytyy ”tree-
nata” säännöllisesti Sanan ääressä.  
 

4. ELÄ TODEKSI 
 
Joh. 13:17: ”Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukai-
sesti, te olette autuaat.” 
 
Se, että tiedät mikä on oikein ja ajattelet oikein, ei kasvata sinua 
uskossa. Jumalan opettamien asioiden soveltaminen arkeen tuo 
siunauksen elämääsi. 
 
 
 
 
Mitä ”Life Journal” raamatunluku on käytännössä? 

 Lue raamatunkohdat. 

 Mikä jae ponnahti lukemastasi erityisesti: syvenny siihen ja 
anna Herran puhutella sinua siitä enemmän. Tutki sitä esim. 
alkukielestä tai hae alaviitteestä vastaavia kohtia: ehkä Ju-
mala haluaa opettaa sinulle jotain uutta tänään.  
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Tee tämän mukaan: 

1. Puhutellut JAE 
2. HAVAINTO: kirjoita omin sanoin mitä jakeessa on 
3. SOVELLUS: kuinka lukemasi vaikuttaa sinuun tänään 
4. RUKOUS edellisen pohjalta 

 
Luo näin tapa viettää aikaa Herran kanssa päivittäin.  Anna siihen 
päiväsi paras hetki. Hän kolkuttaa ovellasi ja pyytää saada tulla 
sisään syömään kanssasi. 
 
 
Jer. 30:2: ”Kirjoita kirjaan kaikki, minkä minä sinulle puhun.” 
 
 
 
Voit tilata Life Journal Suomi kirjaa Jyväskylän Missio Churchista  
tuomo.trog ät missiochurch.fi  a’ 7 e 
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