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5. Kiusattu ja rikki revitty lapsi 

6. Taivaassa tavataan 

 

 

1. ADOPTIO JUMALAN LAPSEKSI 

 

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isäl-

tämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. 

 

Lokakuun toinen päivä vuonna 2004 kastoin 

ihanan pienen Julia-tyttäreni Isän ja Pojan ja 

Pyhän Hengen nimeen. Kasteensa kautta Julia 

sai uuden perheväen, hänet adoptoitiin Jumalan 

lapseksi. Hänet jätettiin kasteveden varaan pe-

lastumaan aivan kuin pieni Mooses-vauva Niili-

virtaan. Mooses adoptoitiin virrasta faaraon 

perheeseen, mutta lapsi annettiin kuitenkin vielä 

määräajaksi omien vanhempiensa kasvatetta-

vaksi. Samalla tavoin saimme mekin vielä het-

ken hoitaa ja kasvattaa Jumalan lapseksi uudes-

tisynnytettyä Juliaa. 

 

Mutta sitten tuli päivä, jolloin faaraon hovista 

tuli käsky: Mooseksen oli saavuttava kuninkaal-

liseen palatsiin. Sen jälkeen kului pitkä aika, 

kenties vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ennen 

kuin Mooseksen israelilainen perheväki sai hä-

net jälleen tavata. Hänet oli nyt kasvatettu prins-

siksi kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Mutta 

lopulta sekin päivä koitti, jolloin Mooses sai 

jälleen kohdata lapsuudenperheensä. 

 

Reilut kaksi viikkoa sitten Julia kutsuttiin Moo-

seksen tavoin pyhässä kasteessa saamansa uu-

den adoptioperheensä luokse kuninkaalliseen 

hoviin. Ja voi olla, että kuluu vuosia tai vuosi-

kymmeniä, ennen kuin me Julian ensimmäiseen 

perheeseen kuuluneet saamme jälleen iloita hä-

nen seurastaan – rakkaan Juliamme seurasta, 

joka on tällä välin ollut taivaan hovissa pyhien 

joukon ja enkelien keskellä. Siellä Julian taiteel-

liset ja kielelliset lahjat ovat käytössä monin 

verroin kirkkaammin kuin täällä. Taivaassa ei 

ole enää syntiä, joka luovuutta rajoittaisi. 

 

 

2. MITEN LANGENNUT VOISI PELAS-

TUA? 

 

Rippipuheessa sanoin, että taivaan kirkkauteen 

ja ihanuuteen ei oteta mitään epäpuhdasta, lan-

gennutta tai syntistä. Eikö Julian tästä elämästä 

erkaneminen ollut juuri synnin hedelmää? Miten 

hän voisi täydellisten joukkoon päästä? Eikö 

Julia yhdeksäs päivä lokakuuta langennut syn-

tiin pahemman kerran? 

 

Palataan jälleen Moosekseen. Herramme veljen 

Juudaan kirjeessä kerrotaan, miten ylienkeli 

Mikael riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Moo-

seksen ruumiista. Mooses oli tehnyt henkirikok-

sen, tappanut egyptiläisen miehen. Hän oli myös 

rikkonut Jumalan selvää käskyä vastaan: Moo-

seksen piti puhua kalliolle, jotta Herra antaisi 

siitä vettä janoisille israelilaisille. Kiivastuksis-

saan Mooses kuitenkin iski kalliota sauvallaan. 

Tuo yksi tottelemattomuuden synti esti Moosek-

sen pääsyn Luvattuun maahan kansansa muka-

na. Tässä kohtaa tilanne näyttää Mooseksen 

kohdalta huonolta. Vain kaksi miestä, Joosua ja 
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Kaleb, pääsivät perille luvattuun maahan. Kaik-

ki muut kuolivat autiomaassa, Mooses mukaan 

lukien. 

 

Mooseksen kuoleman jälkeen saatana vaati tä-

män ruumista itselleen: "Mooses on tappaja ja 

langennut tottelemattomuuteen. Sellainen kuu-

luu minulle, ei sitä voi taivaaseen päästää." 

Langennut ylienkeli Lucifer ei kuitenkaan saa-

nut Moosesta. Muistamme, miten Mooses tai-

vaasta lähetettynä ilmestyi profeetta Elian kans-

sa Jeesukselle ja kolmelle opetuslapselle kirkas-

tusvuorella. 

 

 

3. JUMALAN LIITTO KESTÄÄ 

 

Miksi Mooses pelastui, vaikka oli langennut? 

Siksi, että hän ei ollut luopunut Jumalan liitosta. 

Mooses oli ympärileikattu jo pienenä vauvana 

kuulumaan Israelin Pyhälle. Joka aamu ja ilta 

ilmestysmajassa uhrattiin uhrikaritsa Moosek-

senkin puolesta. Mooses ei ollut hylännyt eikä 

pitänyt halpoina noita Vanhan liiton armonväli-

neitä eli sakramentteja, joiden kautta hän sai 

syntinsä ja lankeemuksensa anteeksi. 

 

Nuo veriset toimitukset, ympärileikkaus ja uhrit, 

liittivät Mooseksen jo edeltä siihen tulevaan 

Jumalan uhrikaritsaan, Jeesukseen Kristukseen. 

Ihmisen Poika ottaisi kerran ristinsä kautta pois 

koko maailman synnin, myös ennen Kristusta 

eläneiden ihmisten synnit, Mooseksen synnit 

mukaan lukien. Ne, jotka luottivat Jumalan lu-

paukseen tulevasta Pelastajasta, saivat tämän 

uskonsa tähden syntinsä anteeksi. 

 

Olen sieluni silmillä nähnyt sen kiivaan keskus-

telun ja riidan, mikä Julian ruumiista on käyty 

Jeesuksen ja perkeleen välillä. Sielunvihollinen 

on vaatinut Juliaa itselleen: Onhan Julia syyllis-

tynyt Mooseksen tavoin henkirikokseen. Onhan 

Julia Mooseksen tavoin langennut toimimaan 

vastoin Jumalan yksiselitteistä käskyä: älä tapa. 

Jeesus on kuitenkin vastannut näihin saatanan 

vaateisiin seuraavasti: 

 

"On totta, että Julia on langennut ja ansaitsee 

Jumalan pyhän ja muuttumattoman lain mukaan 

ikuisen kuoleman ja kadotuksen. Mutta minä 

olen ristilläni kärsinyt Julian puolesta hänelle 

kuuluvan rangaistuksen ja helvetin. Julia on 

kasteessa uudestisynnytetty minun omakseni, 

eikä hän ole tuosta kasteensa armoliitosta luo-

punut. Julia on turvannut heikkoutensa, ahdin-

konsa ja lankeemuksensakin keskellä minun 

Nimeeni." Ja silloin kiusaaja on joutunut luik-

kimaan pois häntä koipien välissä suuttumuk-

sesta ja pettymyksestä murahdellen. 

 

 

4. JEESUS-NIMESSÄ ON PELASTUS 

 

Minulla on tässä Julian kastetodistus, jonka olen 

itse omakätisesti allekirjoittanut viisitoista vuot-

ta sitten. Julia on todistettavasti adoptoitu Juma-

lan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Sen lisäksi 

minulla on tässä kaksi sivua Julian vihkoista. 

Julia ei jättänyt lähtiessään mitään viestiä. Pal-

jon hän oli kuitenkin kirjoittanut. Tytön pöydäl-

lä oli ranskanvihko, jota selatessani silmiini osui 

Jeesuksen nimi kauniisti kirjoitettuna. Myös 

historianvihosta löytyi taiteellisesti kirjoitettu 

Jeesus-nimi, jonka alla oli vielä englanninkieli-

nen sana "why?" eli "miksi?" 

 

Alakouluikäisenä Julia oli niin kirkkaassa Jee-

sus-uskossa, että koulutoverit siitä sokaistuivat. 

Julia kertoi, että hän oli koulussa ainoa oppilas, 

joka seurakunnan pitämissä päivänavauksissa 

lausui Isä meidän -rukouksen ääneen ja lauloi 

virsiä. Julia halusi lukea Raamattua ja pitää py-

häkoulua toisille lapsille. Ihanana hetkenä on 

jäänyt mieleen, kun Julia eräässä joulunajan 

jumalanpalveluksessa soitti viululla Enkeli tai-

vaan. 

 

Jippii-kuorossa hän lauloi Jeesus-lauluja. Tyttöä 

ei yhtään haitannut se, että muut kuorolaiset 

olivat häntä monta vuotta nuorempia. Julia ra-

kasti lapsia. Hän osallistui myös Lähetyshiippa-

kunnan varhaisnuorten leirille Muhoksella. Kun 

kysyin, mikä leirillä oli ollut parasta, niin vasta-

us tuli empimättä: Mailis Janatuisen raamattu-

tunnit. Kaikki Mailiksen tuntevat tietävät, että 

hän opettaa koko Raamattua täytenä ja lyhentä-

mättömänä Jumalan sanana. 

 

 

5. KIUSATTU JA RIKKI REVITTY LAPSI 



J Siunauspuhe (JULIAN MUISTOSIVUT) Juha Muukkonen 3.11.2019, www.gen.fi 

3 

 

Julkisesti Jeesukseen uskovan lapsen osa voi 

olla kova tässä jälki- ja antikristillisessä ajassa. 

Julia oli myös poikkeuksellisen lahjakas niin 

taideaineissa kuin kielellisestikin. Lopulta hän 

joutui kiusaamisen takia vaihtamaan koulua. 

Yksi syy kiusaamiseen saattoi hyvinkin olla 

kateus lahjakasta luokkatoveria kohtaan. Uudes-

sa koulussa ei kiusaamista sallittu, ja Julia puh-

kesi kukkaan. Saimme iloisen, vilkkaan, elä-

mänjanoisen ja luovan tytön takaisin kolmeksi 

vuodeksi. 

 

Yläkouluun siirtymisen myötä oli palattava 

vanhaan koulukeskukseen. Uskovaisuudesta 

kiusaaminen alkoi jälleen. Kun samaan aikaan 

myös kotiimme tuli sisältä päin suuri ahdistus, 

joka hetkessä perheemme hajotti, ei Julia enää 

jaksanut. Hänen herkkään ja vielä paatumatto-

maan sydämeensä oli tullut niin kipeitä ja syviä 

haavoja, että hän ei pystynyt niitä edes terapias-

sa ilmaisemaan, vaikka hän olikin avoin ja pu-

helias luonteeltaan. Kun Julia oli kirjoittanut 

vihkoonsa Jeesus-nimen alle kysymyksen "Mik-

si?", niin oletan sen olleen huuto Herran puo-

leen: "Miksi minun täytyy näin paljon kärsiä?" 

 

Vaikka Julia viimeiset pari vuotta otti etäisyyttä 

julkisesti näkyvään ja ilmitulevaan Jeesus-

uskoon, niin Pyhän Hengen uskonliekki ei ollut 

hänestä vielä kadonnut. Lauloimme usein yh-

dessä virsiä ja hengellisiä lauluja. Niitä hän ra-

kasti. Kolme päivää ennen kuolemaansa hän 

halusi pitkän tauon jälkeen luettavan Narnia-

kirjaa, jonka hän hyvin tiesi olevan suoraa ver-

tauskuvaa Jeesuksen elämästä. 

 

 

6. TAIVAASSA TAVATAAN 

 

Julia ei ollut luopunut kasteensa armosta eikä 

hylännyt Jeesusta. Ylitse käyvässä ahdistukses-

saan hän lankesi, mutta kukapa meistä ei lan-

keaisi? Minä ja moni muukin on saanut Pyhässä 

Hengessä rauhan Julian iäisyyskohtalosta: Hä-

nen sielunsa on Jeesuksen luona taivaassa, ja 

kerran tämän ajan loppuessa Vapahtaja lahjoit-

taa Julialle uuden kirkkaan taivasruumiin. Sitten 

mekin, jotka olemme pysyneet Jeesuksen uskos-

sa loppuun asti, saamme taas avoimesti ja es-

teettä seurustella ja iloita Julian kanssa. 

 

Nousemme nyt tunnustamaan kristillisen us-

komme, johon meidät ja Julia on kastettu. Tässä 

uskossa ja tunnustuksessa toimitamme myös 

hänen hautaan siunaamisensa. 

 


