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JULIAN MUISTOTILAISUUS 
Tornio 26.10.2019

Arvoisat Julian lähiomaiset, sukulaiset, ystävät - hyvä saattoväki. 

Daavid kirjoittaa psalmissa 34, kun kuningas Saul vainosi häntä, näin: 

Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli (Ps. 34:19)

Kun ihmisen sydän särkyy ja mieli murtuu, niin eikö hän silloin ole heikoimmillaan. Ei ole 
mitään mihin turvata. Ja tarttua. Mutta Jumalan sana lupaa, että juuri silloin Herra on häntä 
lähellä ja pelastaa. 

Kun Daavid kuninkaana ollessaan syyllistyi vakaviin rikoksiin (aviorikos, murha), hän kirjoitti
psalmissa 51 näin:

Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, 
Jumala, hylkää. (Ps. 51:19)

Kun ihmisen henki särkyy, kun hänen sydämensä murtuu, niin tuntuu, että hänellä ei ole 
mitään, hän on kaikkensa menettänyt. Mutta silloinkaan Jumala ei häntä hylkää.

Nämä Jumalan sanat ovat voimassa tänäänkin - suuren surun hetkellä. Sillä voimme olla 
varmoja siitä, että Jumala ei hylkää ihmistä hänen heikoimpana hetkenään, vaan – jos voisi 
sanoa – päinvastoin. Tämän vahvistaa myös profeetta Jesaja: 

Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on 
Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja 
nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet 
eläviksi. (Jes. 57:15)

Silloin kun ihminen on kaikkein heikoimmillaan, niin Jumala on ilmoittanut asuvansa hänen 
luonaan, olevansa häntä lähellä ja pelastavansa hänet ja vakuuttanut, että ei hylkää häntä. 
Miksi Jumala näin tekee. Hän tekee sen siksi, että saa virvoittaa nöyrien hengen ja saattaa 
särjettyjen sydämet eläviksi.

Jos mietit, että nämä lupaukset – jotka tuossa edellä luin - koskevat vain ihmisen ajallista 
elämää, niin kuule vielä mitä Herran profeetta sanoo Jeesuksesta:

Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän
levittää oikeutta uskollisesti.
(Jes. 42:4)

Kun ihminen on heikoimmillaan, eikö hän ole juuri niin kuin rikki mennyt, säleiksi taittunut 
ruoko tai niin kuin heikosti lepattava, hiipuva kynttilänliekki. Jeesus ei häntä muserra ja 
sammuta, vaan profetia jatkuu: 
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Hän itse [Jeesus] ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja 
merensaaret odottavat hänen opetustansa. (Jes. 42:4-5)

Tällainen on meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän oli varmasti 
heikoimmillaan ristillä kuollessaan, mutta Hän ei sammunut eikä murtunut. Jeesus oli  
heikoimmillaan vahva, sillä Hän toteutti Jumalan sanaa. Ja myöhemmin Jeesus itsekin vastasi 
apostolinsa rukoukseen saman suuntaisesti: 

”Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa.” (2. Kor. 12:9). 

Rakkaat ystävät. Voimme olla varmoja siitä, että Jumala on heikkojen puolella. Ja ajallisen 
menestyksen sijasta me saamme omistaa lupauksen vielä paremmasta, tulevasta iankaikkisesta 
elämästä. Tästä ennakkokuvana Israelin kansalle luvattiin vapautus pakkosiirtolaisuudesta 
psalmin 126 sanoin:

Jotka kyynelin kylvävät, ne reimuiten leikkaavat.
He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, 
ja palajavat reimuiten, kun lyhteensä tuovat. (Ps. 126:5-6)

Kun meillä on surun keskellä näin armolliset ja vahvat Jumalan lupaukset Jumalan armosta 
Jeesuksessa Kristuksessa, niin päätän puheeni niihin Jeesuksen sanoihin, joilla Hän päätti 
jäähyväispuheensa opetuslapsilleen:

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on 
ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman. (Joh. 16).

Jääkää ystävät Herran rauhaan.

Aamen 


