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Kristittyjen yhteinen juhla, Järvenpää, Arkki 22.5.2011 
Reijo Telaranta 
 

SAARNA ”HENGEN UUDISTUS” 
”Katso minä luon uutta” (Jes.43:19) 

 

Naistenlehtien vakiotavaraa ovat erilaiset muuttumisleikit. Näin ne tapahtuvat: joku aivan tavallinen nainen 
viedään valokuvausstudioon. Siellä häntä kuvataan tavallisissa vaatteissaan, värjäämättömissä hiuksissaan 
ja ilman meikkejä. Sitten hänet kiidätetään vaatekauppaan, kampaajalle ja kosmetologille ja tuodaan 
lopuksi takaisin studioon. Lehden seuraavassa numerossa me kaikki saamme katsella näitä ennen ja jälkeen 
–kuvia sekä ihastella muutoksen suuruutta. Joskus on melkeinpä vaikea uskoa, että kyseessä on sama 
henkilö. 

 Miten sinä haluaisit muuttua ja uudistua? Mitä asioita muuttaisit itsessäsi, jos voisit?  

Ehkä haluaisit saada pois muutaman ylimääräisen kilon tai päästä eroon kasvoille ilmestyneistä rypyistä? 
Poistolistalle voisi joutua myös joitain piintyneitä tapoja, helmasyntejä, joihin olet huomannut lankeavasi 
tuon tuosta. Tai ehkä haluaisit lisää kärsivällisyyttä, iloisuutta ja itsehillintää. Uskonpa, että useimpien 
meidän kohdalla uudistusten toivelistasta tulisi helposti hyvin pitkä. 

Kun Vapahtajamme Jeesus Kristus kutsuu meitä luokseen, Hän ei kutsu meitä muuttumisleikkeihin. Hän ei 
ole kiinnostunut korjailemaan meitä vähän sieltä ja täältä, peittelemään ryppyjämme tai kätkemään 
huonoja tottumuksiamme. Hän haluaa jotain paljon suurempaa: kokonaan uudesti syntyneen ihmisen, 
uuden luomuksen, jonka kohdalla kaikki entinen on mennyt ja peruuttamattomasti poissa. 

Jeesus sanoo sinulle ja minulle tänään kirkkaassa keväisessä auringonpaisteessa samat sanat kuin yön 
pimeydessä Nikodemokselle:  

"Totisesti totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa." 

Ei kompromisseja. Ei läpi sormien katsomista. Ei teologisia pohdintoja perisynnistä. Ei mitään korjailtua 
vaan jotain kokonaan uutta ja tahratonta. Tiituksen kirjeestä me voimme lukea, miten tuo ylhäältä uudesti 
syntyminen, täydellinen uudistuminen tapahtuu: 

”Mutta, kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei 
vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson 
ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.” (Tiit.3:4-5) 

Siinä on se Hengen uudistus, joka on tämän yhteisen juhlamme ja ohjelmaan merkityn puheeni teemana. 
Me emme usko muuttumisleikkeihin, pieniin kohenteluihin siellä ja täällä. Me uskomme Pyhän Hengen 
voimasta tapahtuvaan täydelliseen, kertakaikkiseen ja aina iankaikkisuuteen saakka yltävään uudesti ja 
myös uudeksi syntymiseen. Jeesuksen seuraajina me olemme, ystävät, uudesti syntyneitä uusia luomuksia! 

Voit ehkä ajatella, että sinussa on niin paljon korjattavaa, viallista ja elämän myrskyissä rikkoutunutta, ettei 
mikään voima voi enää asioita muuttaa. Takanasi on poltettuja siltoja, rikottuja ihmissuhteita, petettyjä 
lupauksia ja lankeemuksia jo sellainen määrä, että tilannettasi ei voi kukaan eikä mikään enää korjata.  

On aivan kuin Jumala olisi ennalta aavistanut epäluuloisuutemme. Kun Israelin kansa oli 
pakkosiirtolaisuudessa Babylonissa, Jumala antoi mukana olleelle profeetta Hesekielille ihmeellisen näyn 
kuolleiden luita täynnä olevasta laaksosta. Tuntuu kuin Jumala olisi jo ennalta halunnut sanoa meille, että 
Pyhä Henki pystyy jopa vielä paljon suurempiin tekoihin kuin tekemään eläväksi neljättä päivää haudassa 
maannen Lasaruksen tai herättämään ristillä kuolleen Jeesuksen kolmantena päivänä kalliohaudasta.  

Näin kuuluvat nuo Hesekielin kirjan 37:n luvun kymmenen ensimmäistä jaetta: 
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”Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka 
oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli 
laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia.  

Herra sanoi minulle: "Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?" Minä vastasin: "Herra, sinä sen 
tiedät." Hän sanoi: "Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! 
Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä 
panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin 
hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra."  

Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut 
lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja 
liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut.  

Herra sanoi minulle: "Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, 
henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon." Minä 
puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä 
oli luvuton ihmisjoukko.” Hesekiel 37:1-10 KR 92 

Pysähdytään, ystävät, yhdessä hetkeksi tutkimaan Hesekielin ihmeellisen näyn sisältöä. Mikä on sen 
sanoma tälle meidän ajallemme ja meille jokaiselle: 

Mitä luut ovat, miksi niitä sanotaan olevan hyvin paljon? 

Mistä näyssä puhutaan ja kenelle siinä puhutaan? Teksti puhuu samaan aikaan kahdelle eri joukolle. 
Ensimmäinen on Hesekielin päivien Israelin kansa, joka oli joutunut luopumuksensa tähden 
pakkosiirtolaisuuteen.  Jumala kutsui kansaa luokseen ja luopumaan pahoista teoistaan. Toinen joukko, 
jolle sanat on osoitettu, olemme me ja meidän erilaiset kirkkokuntamme ja seurakuntamme. Myös meitä 
Jumala kutsuu tekemään parannusta, palaamaan evankeliumin keskeisiin aarteisiin ja rakastamaan 
Jeesuksen kalliisti lunastamia kristittyjä veljiämme ja sisariamme. 

Jumala on tuomion mutta myös armahduksen Jumala. Niin on myös tämän Hesekielin tekstin kohdalla. 
Ennen näkyä me voimme lukea Hesekielin kirjan edellisestä luvusta, miten Jumalan ankara tuomio jyrisi 
niskuroivan kansan ja etenkin sitä paimentamaan pantujen pappien ylle. Kovia tuomion sanoja seurasi 
kuitenkin lupaus siunauksista, jos kansa kääntyisi pahoilta teiltään ja palaisi Jumalansa luo.  Edellisessä eli 
36:ssa luvussa ovat niin ihanat sanat, että haluan lukea ne meille kaikille: 

”Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista 
saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden 
sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne 
kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, 
että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. (Hesekiel 
36:25-27) 

Voisiko mitään ihanampaa saada kuulla. Puhumalla puhtaalla vedellä vihmomisesta ja Jumalan kansalle 
annettavasta Hengestä Hesekiel jo viisi vuosisataa ennen seurakunnan syntymää profetoi kasteen ja Pyhän 
Hengen laskeutumisen. 

Teksti synnyttää myös toisen kysymyksen: mikä on tehnyt luista kuolleita, mitä ne ovat ennen olleet, 
mikä ne surmasi? 

Jälleen me voimme lähteä liikkeelle Israelin kansan tilanteesta aikana, jolloin Hesekiel sai näyn. Kansa oli 
aluksi vaeltanut Jumalan tahdon mukaan. Päästyään Egyptin orjuudesta maahan, joka Jumalan lupauksen 
mukaisesti vuoti maitoa ja hunajaa, kansa vähitellen loittoni Jumalasta. Hyvinvointi ja pakanakansojen 
kanssa seurustelu rämetti elävän jumalasuhteen. Tilalle tuli ihmisten laatimia käskyjä, lakeja ja 
perinnäissääntöjä. Jäljelle jäi uskonnollisuuden kuori, mutta elävä sisältö oli hukassa. Raamattu kertoo, 
miten profeetat joutuivat kerran toisensa jälkeen julistamaan uppiniskaiselle kansalle Jumalan tuomiota.   
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Meitäkin Jumala kutsuu palaamaan ensirakkauteen, laittamaan hengellisessä elämässämme asiat oikeaan 
arvojärjestykseen. Hän haluaa meidän nostavan sanoman rististä ja Jeesuksesta Kristuksesta kaiken muun 
edelle ja yläpuolelle. Hän haluaa meidän nostavan sen korkeammalle kuin omat perinnäistapamme, 
ihmisten rakentamat säännöt, uskonnolliset organisaatiot ja ne oikean opin kaapuun puetut epäjumalat, 
joita tämän ajan kirjanoppineet ovat teologisessa hiustenhalkomisella rakennelleet. 

Voivatko kuolleet luut herätä eloon?  

Herra kysyi Hesekieliltä, voivatko kuolleet luut herätä eloon? Mitä sinä vastaisit tuollaiseen kysymykseen? 

Ajattelisitko, että Lasarus, jonka Jeesus kutsui ulos haudastaan, oli ollut vasta neljättä päivää kuolleena, 

mutta nämä olivat olleet kuolleina ties miten kauan. Heistä ei ollut enää jäljellä muuta kuin kuivat luut!  

Ehkäpä me kaikki vastaisimme Hesekielin lailla hämmentyneinä ja epävarmoina: ”Herra, sinä sen tiedät!” 

Hesekielin hämmentynyt vastaus ei Jumalaa häirinnyt. Seuraavaksi Herra kehotti Hesekieliä puhumaan 

kuolleille luille: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: 

”Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin 

hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän 

teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä 

olen Herra." 

Jumalalla oli selkeä toimeksianto. Hän ei odottanut Hesekielin saavan omassa voimassaan jotain ihmeellistä 

aikaan. Profeetan tehtävänä oli vain olla uskollisesti ja rohkeasti Jumalan sanoman välittäjänä. Voima ei ole 

profeetassa eikä hänen sanoissaan. Voima on yksin Jumalan sanassa. Se saa jopa kuolleet ja rutikuivat luut 

heräämään eloon.  

Sitten seuraa merkittävä asia. Profeetan vielä puhuessa alkoi kuulua kovaa kalinaa, luut liittyivät toisiinsa ja 

niiden päälle ilmestyivät jänteet, liha ja nahka, mutta elämää niissä ei ollut. Kokonainen laakso oli täynnä 

ehjältä ja kokonaiselta näyttäviä mutta aivan hengettömiä ihmisiä. 

Näyn huipennus on sen kahdessa viimeisessä jakeessa. Hesekiel saa jälleen ohjeet ja sanat itseltään 

Jumalalta. Ja kun hän toimii niiden mukaisesti, Jumalan Henki menee kuolleisiin ja he heräävät eloon.  

Jumala on edelleen halukas ja suorastaan innokas herättelemään meidänkin kuolleita luitamme. Niin 

innokas, että, kuten Hesekiel kertoo, ”minun vielä puhuessani alkoi kuulua kolinaa…” Herra ei malttanut 

edes kuunnella rukousta loppuun kun Hän jo alkoi toimia. Samalla kiihkeydellä Hän odottaa, että me 

alamme rukoilla kuolleiden luiden heräämisen, kristittyjen keskinäisen rakkauden ja Jeesuksen 

korottamisen puolesta. Että me kaikki Jeesuksen seuraajat olisimme seurakuntiin ja kirkkokuntiin 

katsomassa tekemässä todeksi Vapahtajamme Getsemanessa peräti viidesti toistamaa rukousta ”että 

hänen omansa olisivat yhtä, niin kuin Hän on yhtä Isän kanssa ja Isä hänen kanssaan”.  

Me ihmiset olemme kuolleiden luiden edessä yhtä avuttomia kuin Hesekiel. Me voimme organisoida, laatia 

traditioita, rakentaa kirkkokuntia, synnyttää perinnäistapoja ja vahtia tulkinnan rajalinjoja, mutta elämää 

me emme pysty synnyttämään. Kuolleet luut eivät herää oppikeskusteluilla, julkilausumilla, 

komiteamietinnöillä eikä strategioilla. Yksin ja vain Jumalan Pyhä Henki voi herättää kuolleet luut, tuoda 

rakenteisiin elämää, johdattaa ihmisiä ristin äärelle, pelastukseen ja Karitsan hääaterialle. 

Me lähestymme aikaa ja hetkeä, jolloin meidän Herramme ja Vapahtaja tulee takaisin Kuninkaiden 

Kuninkaana ja Herrojen Herrana. Vielä ei ole se hetki. Vielä Hän ei ole palannut, mutta pian Hän saapuu. 

Meille, jotka lamput palavina odotamme tuota suurta hetkeä, hänellä on sana ja myös tehtävä samalla 

tavalla kuin oli Hesekielille kuivien luiden laaksossa. Jeesus sanoo meille: 
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”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen  ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 

minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Matt.28:18-20 

Hesekielin näyn viimeiset sanat ovat ””ja siinä oli luvuton ihmisjoukko”. Tuon saman joukon me tapaamme 

Ilmestyskirjan sivuilta.  

”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista 

kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja 

Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat 

suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja 

Karitsalta."  

Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat 

kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus 

ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" 

(ILm.7:9-12)  

Jumalan valtaistuimen edessä kokoontuvat ne, jotka ovat valkaisseet vaatteensa Karitsan veressä. Jumala 

itse levittää telttamajansa meidän yllemme, eikä meidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole 

sattuva meihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva meitä ja 

johdattava meidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet meidän silmistänsä.  

Aamen 

 


