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Hyvä Julian saattoväki, Jumalan lapsiksi ja Jee-

suksen seuraajiksi kastetut kristityt. Olemme 

tulleet Herran kasvojen eteen tehdäksemme 

viimeisen palveluksen Julialle, siunataksemme 

ja kantaaksemme hänen ruumiinsa haudan le-

poon odottamaan ylösnousemuksen aamua. 

 

Julian traaginen kuolema on nostanut meissä 

esiin monenlaisia tunteita: murhetta ja surua, 

ikävää ja kaipausta, syyllisyyttä ja ahdistusta, 

vihaa ja pelkoa. Tunnekirjoon mahtuu kuitenkin 

myös ilo ja kiitollisuus, sillä toivomme ja us-

komme mukaan Julia on päässyt Jeesuksen 

luokse taivaaseen. 

 

Moni Julian tuntenut on miettinyt, miksi ei 

osannut ja ymmärtänyt häntä paremmin auttaa 

ja tukea. Ne, jotka ovat koulussa Juliaa kiusan-

neet, tuntevat todennäköisesti syyllisyyttä. Ju-

malan edessä suurin syyllinen ja päävastuullinen 

olen kuitenkin minä, Julian isä. Suurin vastuu 

Juliasta on ollut minulla, perheen päällä. Minä 

en isänä kyennyt tarjoamaan tyttärelleni sellaista 

ajallista perhettä ja kotia, jossa hän olisi jaksa-

nut elää. 

 

Vapahtajamme Jeesus Kristus ei kuitenkaan 

halua jättää sen enempää minua tai Julian kiu-

saajia kuin ketään muutakaan syyllisyyden ja 

huonon omantunnon kouriin. Totta on, että minä 

isänä olen tehnyt ja valinnut monessa kohdin 

väärin. Totta on, että on väärin ja synti tehdä 

koulutoverin elämä tarkoituksella vaikeaksi, 

pahoittaa hänen mielensä ja eristää hänet muis-

ta. Tällaisista kuuluukin kokea syyllisyyttä. 

 

Syntiin, syyllisyyteen ja huonoon omaantuntoon 

on kuitenkin tarjolla tehokas lääke: Lääkkeen 

nimi on anteeksiantamus ja armo, joka kumpuaa 

sovituksesta. Sovitus tarkoittaa sitä, että vääräs-

tä teosta kärsitään rangaistus, ja että vahinkoa 

kärsineelle hyvitetään hänen menetyksensä. 

 

Jeesus Kristus on jo kärsinyt rangaistuksen syn-

tiä tehneiden puolesta. Vahinkoa kärsineet ja 

loukatut saavat Vapahtajamme kautta myös 

ylenpalttisen hyvityksen kaikesta menetykses-

tään ja tuskastaan: Jeesukseen uskovat saavat 

lahjaksi paikan taivaassa. 

 

Tämän armolääkkeen nauttimiseksi on kuiten-

kin ensin tunnustettava oma vajavaisuutensa ja 

pahuutensa. On nöyrryttävä pyytämään anteek-

si, luopumaan omasta ylpeydestään. Jumala on 

ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. 

 

Oletpa sitten rikkonut ja langennut omasta mie-

lestäsi paljon taikka vähän, niin Jumalan edessä 

kaikki synnit ja lankeemukset ovat samanarvoi-

sia. Yksikin sovittamaton ja anteeksisaamaton 

synti estää taivaaseen pääsemisen. Taivaaseen ei 

oteta mitään epäpuhdasta. Muutenhan taivas ei 

enää olisikaan se täydellisyyden paikka, jonne 

kannattaisi pyrkiä. 

 

Juuri siksi Jumalan Poika syntyi ihmiseksi maa-

ilmaan, että hän oman sovitusverensä kautta 

voisi puhdistaa ja pelastaa meidät kurjat synti-

set. Ilman ulkopuoleltamme tulevaa pyhyyttä ja 

vanhurskautta hukkuisimme me kaikki helvet-

tiin. 

 

On elämässäsi sitten millaista vääryyttä, valhet-

ta, itsekkyyttä, haureutta, Jumalan ja hänen sa-

nansa halveksimista, niin saat sen kaiken nyt 

totuudenmukaisesti tunnustaa. Saat turvallisesti 

tunnustaa syntisi haavoitetun Jeesuksen edessä. 

Hän ei halua syöstä sinua kadotukseen vaan 

pelastaa taivaaseen. 

 

Vapahtajamme ei mitään enempää tahdo ja toi-

vokaan kuin sitä, että syntinen ja langennut 

kääntyy hänen puoleensa ja nöyrtyy pyytämään 

anteeksi. Herra haluaa vuodattaa sinuun armon-

sa ja anteeksiantamuksensa, pestä sinut puh-

taaksi. Hän haluaa antaa sinulle uuden alun il-

man velkoja, ilman pelkoa rangaistuksesta tai 

hylätyksi tulemisesta. 

 

Käymme nyt yhteen ääneen tunnustamaan koko 

syntiturmeluksemme, kaikki lankeemuksemme 

ja rikkomuksemme pyhän Jumalan edessä, joka 

näkee sydämemme salaisimpiin sopukoihin asti. 
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