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Mikä on muuttunut?
Kysykää Kirkon tutkimuskeskukselta! Hyviä tyyppejä kaikki…



Suomalaisten kipupiste

”Kulttuurimme suuri kipupiste on se, 
että olemassaolollemme ei ole 

erityisempää syytä.”
”Seuraavana haasteena on löytää 

elämä, joka tuntuu elämisen arvoiselta.”
Arto O. Salonen



Murtuma-keskustelu Turussa 24.8.20

”Suomi ja maailma ovat pandemian keskellä 
murroskohdassa. Mikä muuttuu, mikä murtuu, 

mihin suuntaan jatkamme tästä?” 

”Meillä ei ole mitään muuta 
näkökulmaa kun se ihmisen 

näkökulma.”



Mikä pysyy samana?
”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” 
Hepr. 13:8

”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät 
katoa.” Matt. 24:35

”Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti 
uskollisena” 2 Tim. 2:13a

”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen 
armonsa” Ps. 136:1



Mikä pysyy samana?
EVANKELIUMI! 
Evankeliumi 
keskiössä



Evankeliumin perusmuoto: lupaus
”Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, 
saaneet hänessä vahvistuksen.” 2 Kor 1:20

Hyvä sanoma Kristuksesta, ei meistä; Hänen armostaan, 
rakkaudestaan ja sovitustyöstään, ei meistä!

Jumalan ehdottomat lupaukset, Kristuksessa täytettyinä

Lupaus armosta, Kristuksen tähden, murtuneelle…

Gal. 3:13- ”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain 
kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme”



Evankeliumin perusmuoto: lupaus
2 Kor. 5:21- ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, 
Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me 
hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.”

Jos Jumala ei ylitä fyysistä maailmaa, jos Hän ei ole 
ilmoittanut ja toteuttanut pelastavaa tahtonsa 
historiassa Jeesus Nasaretilaisen elämän, ristin 
sovituksen ja ylösnousemuksen kautta, silloin 
kirkolla ei ole mitään ainutlaatuista annettavaa 
kenellekään…



Evankeliumin asialla
”Koska Kristus on kuollut, totisesti, 
ruumiillisesti noussut kuolleista ja on 
luvannut palata, tulevaisuutesi on hyvä.” 
Robert Jenson
”Mitä merkitystä sillä olisi elämälle, 
maailmalle, jos Kristus olisi totisesti
ylösnoussut?” Rollo May (eksistensiaali
psykologi)



Joko julistaa Jumalan lupauksia Kristuksessa, tai… 



Postmoderni skeptisyys lupauksia kohtaan (Robert Jenson)

”Lupauksia ei pitäisi antaa, koska niitä ei pystytä pitämään. Lupaukset, 
nykymaailmassa, ovat olemukseltaan epäaitoja, koska ne lupaavat 
tulevaisuuden jota emme pysty takaamaan. Lupauksia voi antaa vain jos 
maailman historialla on määränpää. Lupausten mahdottomuus 
(hulluus?) on jokapäiväistä todellisuuttamme.”



Postmoderni 
kyynisyys 

lupauksia kohtaan



Evankeliumin 
lupaus leviää
laineina



Lupaus: 
yltäkylläinen
elämä

”Minä olen tullut antamaan 
elämän, yltäkylläisen 
elämän.”- Joh. 10:10



Lupaus ja kristityn elämä
Jeesus Kristus: lihaksi tullut, inkarnoitunut, lupaus, 
lupausten täyttymys ja vahvistus

Pelastava Voima ”[evankeliumi] on Jumalan voima ja se 
tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat” Room. 1:16

Synnit anteeksi: »Poikani, sinun syntisi annetaan 
anteeksi” Mk. 2:5

Rauha: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä 
annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.” Joh. 
14.27



Lupaus ja kristityn elämä
Ilo: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni 
sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi… Te joudutte 
murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Joh. 15:11, 
16:20b

Uusi luomus: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi 
luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17

Vanhurskaus: ”Jos taas [joku]… uskoo Jumalaan, joka tekee 
jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa 
vanhurskaudeksi.” (Room. 4:5)

Rukous: ”Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä 
teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa” Joh 14:13



Lupaus ja kristityn elämä
Synnintunnustus: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä.” (I Joh 1:9)
Ehtoollinen (syötävä, juotava lupaus): ”Ottakaa ja syökää, 
tämä on minun ruumiini.» … »Juokaa tästä, te kaikki. 
Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta 
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.” Mt. 26: 26-28
Kaste (puhdistava lupaus): ”… teidät pelastaa nyt kaste… 
koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton.
I Piet. 3:21



Lupaus ja kristityn elämä

”Immanuel… Jumala on 
meidän kanssamme” Matt. 
1:23

”Minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman
loppuun asti.” Matt. 28:20b



• ”Omat puheesi 
ovat kietoneet 
sinut verkkoonsa, 
lupauksesi 
vanginneet sinut 
ansaan” San. 6: 2



Epätoivo, 
lannistus

Pettymys,



Ahdistus, 
kamppailu



Kyyninen epäluulo, nauru (Saara)



Lupauksia ei voi 
”noudattaa.” Niihin voi 
ainoastaan luottaa.

Käskyjä (laki) 
noudatetaan (joskus), 
mutta ei lupauksia!



Luottamus (usko) lupauksiin



”Tahdon (lupaan!) ottaa sinut vaimokseni…”



Lupaukset luovat uuden tulevaisuuden
•Henkilökohtaisesti, mutta myös yhteisönä
•Esim. avioliittoon vihkimisen kysymykset, ns. häävala:
•”Tahdon (lupaan!) ottaa sinut aviopuolisokseni, 
tahdon (lupaan) osoittaa sinulle uskollisuutta ja 
rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä.”
•Lupaus luo uudet odotukset ja toiveet, uuden 
realiteetin
•Rakkaudesta, perhe-elämästä, kodista, lapsista, 
•Vihkilupaus on edelleen ehdollinen lupaus, miksi?



Erilaisia lupauksia
Mikä ero on meidän ”tahdon olla 
uskollinen ja rakastaa myötä- ja 
vastoinkäymisissä” lupauksella

VERSUS
Kristuksen lupauksella, ”Minä olen
kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti”?



Määräaikainen vs. pysyvä lupaus

Koska MINUN kuolema ja ylösnousemus ovat vielä
edessä, tulevaisuudessani, kuolema voi mitätöidä
lupaukseni milloin vaan, “Jos en kuole, niin lupaan…”

Koska KRISTUKSEN kuolema ja ylösnousemus ovat
Hänen menneisyydessän, Hänen lupaukset takaavat
tulevaisuutesi, ne ovat ehdottomia, pysyviä, vuoren
varmoja!

He is risen, INDEED!

Hän on TOTISESTI ylösnoussut!



Kuolema 
mitätöi parhaat 
aikeemme ja 
lupauksemme



”Minä olen kanssanne maailman loppuun asti”



Minkälainen tulevaisuus meitä odottaa?
Herra, Vapahtaja, Paimen, Karitsa, Sulhanen!
Raamattu alkaa häillä ja loppuu häihin…
Jeesus Kristus: ainut sulhanen, jonka lupaukset ovat 
ehdottoman luotettavia. Tämä ylösnoussut sulhanen 
rakastaa morsiantaan, kristillistä seurakuntaa, ja jokaista 
kristittyä, sinua ja minua, uhrautuvasti, uskollisesti, 
huolellisesti, päivittäin, elämämme suurissa ja pienissä 
asioissa, siihen asti, kunnes näemme hänet kasvotusten. 
Sitten Hän pukee meidät hääpukuunsa ja kutsuu meidät 
ikuiseen hääjuhlaan, ylenpalttiseen iloon, yltäkylläiseen 
elämään (Joh. 10:10)… 



Minkälainen tulevaisuus meitä odottaa?
Katsotaanpa miten historia oikein loppuu…

Kirkon toive, huokaus, rukous: Tule!

Ilmestyskirja 22- ”tule/ tulkoon” 8X

”Minä tulen pian” 22:12

”Henki ja morsian sanovat: »Tule!» Joka tämän 
kuulee, sanokoon: »Tule!» Joka on janoissaan, 
tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.”
22:17  ”Tule, Herra Jeesus!” 22:20



Kaipuu, huokaus, rukous: Tule!
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon… ” Matt. 11:28



Identiteetti: Jumalan siunauksiin upotettu
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen 
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa” Ef. 1:3
”Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, 
mikä kuuluu tosi elämään… Näin hän on meille lahjoittanut 
SUURET JA KALLIIT LUPAUKSET… Kun näet teillä on kaikki 
nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä 
vaille hedelmää.” 2 Pet. 1: 3, 4, 8
Miten nämä lupaukset, siunaukset, lahjat aktivoidaan srk:ssa?
TULLAAN: yhdessä, yhteisönä, ristin ja evankeliumin äärelle…





Lupauksen 
täyttymys:
lasten
näkökulma



“täyteläinen elämä enssijaisesti ja toissijaisesti” 



Jumalan siunattu, siunauksiin upotettu!

Ef. 1:3- Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä 
kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla 
Kristuksessa.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus 
Christ, who has blessed us in Christ with every 
spiritual blessing in the heavenly places.

Sinulla on jo kaikki siunaukset, sinulta ei puutu
mitään, sinä olet rikas, täyteläinen. Tuntuuko siltä? 
Uskotko tähän lupaukseen?



Siunauksissa 
lelluminen, 

poreilu, 
nautiskelu!



Siunaukset 
keskittyvät 
Kristukseen



Siunaukset saa, jaetaan, tulevat…

Kristuksessa: taivaallisilla aarteilla Kristuksessa (3), 
valinnut meidät Kristuksessa (4), yhdistävä 
Kristuksessa yhdeksi kaiken (10), antanut 
Kristuksessa meille perintöosan (11)

Pyhiä ja nuhteettomia ”Kristuksesta osallisina” (4)

Yhteyteen, Jumalan lapsiksi ”Kristuksen tähden” (5)

Lunastus, syntien anteeksianto ”Kristuksen veressä” 
(7)



2 Pet. 1: 2-8
2Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja 
rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa.
3Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille 
lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja 
jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan 
hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 
voimallaan.



2 Pet. 1: 2-8
4 Näin hän on meille lahjoittanut SUURET JA KALLIIT 
LUPAUKSET jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon 
turmelusta, joka maailmassa himojen tähden 
vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta 
luonnosta. 5Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan 
uskossanne -> lujuutta,

lujuudessa -> oikeaa tietoa,



2 Pet. 1: 2-8
6 tiedossa -> itsehillintää,
itsehillinnässä -> kestävyyttä,
kestävyydessä -> jumalanpelkoa,
7 jumalanpelossa -> keskinäistä kiintymystä, 
kiintymyksessä -> rakkautta.
8 Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä 
enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää 
teissä vaille hedelmää


