
”Meidän menomme on taivaissa” 

Enon seurakunnan kappalainen Iisakki Puustinen, Alma Kuusiston puoliso, piti tämän saarnan 

elokuussa 1909. Elettiin toisen venäläistämiskauden sortovuosia, mutta maan taloudellinen kehitys oli 

hyvässä nousussa, ja suomalaisia elähdytti vakaa tulevaisuudenusko. Vahva isänmaallinen henki 

vallitsi myös Puustisen perheessä. Perheeseen kuului tuolloin vanhempien lisäksi kolme pientä lasta. 

Saarna on pidetty ehtoollisjumalanpalveluksessa, joita oli tuohon aikaan harvakseltaan. Se oli siis 

eräänlainen juhlasaarna. 

 

Alma ja Iisakki Puustisen perhe. Kuvassa lapset Annikki, Siiri ja Helvi-Kaarina tai Auvo Antero. Kuvausvuosi ei ole 

tiedossa 

Meidän menomme on taivaissa – näin, ehtoollisvieraani, luemme tämän päivän epistolatekstissä. Näillä 

sanoilla kohotetaan meidän ajatuksemme ja mielemme tämän katoavan maailman yläpuolelle. Meidän 

eteemme tahdotaan asettaa se valtakunta, joka on toisenlainen kuin tämän maailman valtakunnat. Yltä 

yleensä yli koko maanpinnan on valtioissa syviä mätähaavoja. Monet horjuvat aivan häviön partaalla. Uusia 

perustetaan ja entisiä hajotetaan. Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset odottavat toisissa ratkaisuaan. 

Huutavat vääryydet toisaalla uhkaavat raskasten aikojen koittoa ja valmistavat veristen sotien puhkeamista. 

Siispä vihaa ja vainoa kaikkialla on tavattavissa. 

Vastakohdaksi tällaisille valtakunnille ja yhteiskuntasuhteille asetetaan meille taivaan valtakunta. Se ei 

järistä taida. Kuulumatonta on siellä vääryyden teko ja pahuuden harjotus. Elämän kysymys on siellä 

ratkaistu ainiaaksi. Onni ja hyvinvointi on sen jokaisen asujamen tunnusmerkkinä. Ilo ja tyytyväisyys 

ilmenee kaikkien kasvoissa. Tämä hyvä olo ei ole itsestään tullut tämän valtakunnan alamaisille. Se on 

suurella hinnalla maksettu. Sen on hallitsija yksin kyennyt suorittamaan. Tämä hinta ei ole sen halpa-

arvoisempi kuin itse kuninkaan veri. Sen kalliimpaa hintaa ei voi enää ajatella löytyvänkään. Mutta tulokset 



ovatkin sen mukaiset. Ne täydellisesti vastaavat siihen pantua uhrausta. Sen kautta on pysyväinen hyvä 

saavutettu.  

Mikä vielä merkillisempää, tavataan tämän valtakunnan alamaisia myöskin tämän katoavan maan päällä. Ne 

eivät ole yhtä ihanassa olossa. Ei ilo eikä onni ole heille ominaista, vaan haikea valitus siitä, ettei olo ole 

niinkuin olla pitäisi. He usein huomaavat olevansa aivan vastakohta sille, mitä tulisi olla. Tähänkin asemaan 

päästäkseen on heissä täytynyt tapahtua suuren muutoksen. He ovat tulleet vierotetuiksi pois syntisestä 

ihmissuvusta. He eivät enää lie löytäneet kotiansa täällä. Maailma ei heitä saa puoleensa vedetyksi. Se ei saa 

mieltymään mihinkään tämän maan päällä. Heidän on täytynyt kulkea kauheiden synnytystuskien lävitse. 

Heissä on pitänyt tapahtua uuden luomisen. Heihin on pitänyt tulla aivan uuden olennon, jota ennen ei ole 

tavattu. He eivät ole ajallisuuden vaan ijankaikkisuuden lapsia. Tämän takia he tuntevat olevansa vieraalla 

maaperällä täällä. Heidät tuontuostakin tapaa täällä koti-ikävä.  

 

 

 

 

Kuvan taustalla näkyy saarna Iisakin käsin kirjoittamana. 

 



Ystävä, sinulla on käsitys muukalaisena olosta. Jos joku joutuu pois kotoaan, pois vanhempiensa seurasta ja 

ystäviensä parista kauvas vieraalle maalle, vaikka siellä rieskaa ja hunajaa vuotaisi, vaikka siellä koetettaisiin 

paraan mukaan häntä viihdyttää, ei hän silti saattaisi jäljettömiin unohtaa entisiä oloja. Koti on saattanut olla 

köyhäkin sekä sen likitienoot kolkkoa korpea ja autiota erämaata. Yhtä kaikki se on miellyttävää. Suloiset 

muistot liittyvät siihen. Mielihyvällä hän perästäkinpäin sen uutisia kuulee, mielihyvällä sen kehitystä seuraa. 

Sen tavat tuntuvat niin luonnon omaisilta. Siihen sijaan vasten luontoa olevilta tuntuvat monetkin kohdat 

vieraalla maalla. Niihin ei saata mukautua, vaikka kuinka koittaisi. Jotain tärkeätä vailla tuntee hän aina 

olevansa.  

Samanlainen tunne valtaa senkin ihmisen, joka on tullut tuntemaan taivaan Isän kodin omaksi kodikseen. Se 

olisi ikäänkuin joskus ennen ollut hänen omanaan, vaan josta sittemmin jonkun sattuman kautta olisi 

vieraantunut pois. Ei ole niin, että se silloin tällöin juohtuisi mieleen ihanana unelmana, vaan jonka 

saavuttamisesta ei olisi mitään varmuutta taikka taikka että se toteutuneena ei olisi niinkään erinomainen 

kuin on ollut mielikuvituksessa. Se on todellisuus. Sitä ikävöi koko sisäinen mieli. Se ei ole mikään 

entisyyden ihanne, vaan tulevaisuuden toivo. Se ei ole mikään umpimähkäinen otaksuminen taikka epävarma 

odotus. Se on Jumalan vaikutusta ihmisen henkeen. Ilman tätä olisi selvinkin puhe tästä kodista hyödytöntä. 

Se ei tuottaisi odotettua tulosta. Mutta nyt sen sisällinen tunto valaisee. Se hyväksyy sen ja omaksuu 

itselleen. Se riippuu siinä kiinni, vaikkapa ei ole ulkonaisilla silmillä sitä nähnyt. 

Ulkonaisella tavalla pilkistäminen taivaan Isän kotiin puuttuu vielä maan päällä eläessä. Se ei silti ole 

tarpeellistakaan. Sillä sisällisillä silmillä näkeminen on tarpeeksi selvä ja riittävä. Sen kautta ei vain päästä 

tietämään tämän kodin jaloutta. Ei ainoastaan saada selkoa, että täällä Isän kodissa on monta asuinsijaa, 

kokonainen kaupunki täynnä kullasta ja jalokivistä hohtavia huoneita. Päästään samalla kertaa myös 

nauttimaan sen herkkuja ja käyttämään sen rikkauksia. 

Näitä herkkujaan tarjoo tämän valtakunnan Kuningas tässäkin tilaisuudessa. Hän ennen kaikkea tahtoo saada 

sisälliset silmät avatuiksi näkemään sen jaloutta ja sydämmen herätetyksi vastaan ottamaan hänen antimiaan. 

Hän tahtoo maailmassa huvinsa löytäneitä saada ajattelemaan miten vaarallisessa tilassa he ovat. Hän tahtoo 

rakkaudella vetää puoleensa. Hän keksii keinoja saattaakseen siihen tilaan, etteivät enää saata maailmasta 

iloita. Hän huomauttaa heille syntinsä raskautta. Tätä ei hän tee saattaakseen heitä raskautettuun mielentilaan 

ja jättääkseen siihen. Hänellä on paljon parempi tarkoitus heille. Kun he kerran ovat päässeet tilansa 

tuntemaan, kun heissä on herännyt vakava halu siitä pois päästä, on hän jo vastassa heitä auttamassa, 

tukemassa ja turvaamassa. Hän on noille syntejään sureville valmis sanomaan: Teidän syntinne annetaan 

anteeksi. Ne syöstään meren syvyyteen, niin ettei niitä enää löydetä. Ne täydellisesti pestään pois, niin ettei 

niiden turmiollista vaikutusta enää tunneta. 

 

Ja niin sydän saattaa kohota taivaanpiiriin jo täällä murheen maassa ollessa. Se ikäänkuin kotkan siivillä 

nousee korkeuteen, tähystelee tähtitaivasten tuolle puolen autuasten kotimaahan saakka. Tämä riutuva 

ruumis ei ole minään voittamattomana esteenä hengen pyrkimykselle. Se etsii niitä jotka ylhäällä ovat. Se 

löytää sieltä itse kuninkaan ja päämiehen Jeesuksen Kristuksen istumassa Jumalan oikealla puolella. Se 

halajaa jo täällä alhaisuudessa olla kaukana ruumiista ja mennä asumaan Herran tykö. Se halajaa vihdoin 

kokonaankin täältä sitä ja olla Kristuksen kanssa. 

 

Kuta enemmän meille on selvinnyt tämän katoavan maailman laatu, sitä selvemmäksi kirkastuu meidän 

tunnollemme taivaallinen kotimme, sitä voimakkaampi koti-ikävä meidät valtaa. Sisällisestä kokemuksesta 

voimme ehdottomana varmuutena sanoa: meidän menomme on taivaassa. Tämmöinen mieli saattaa 



vieroksumaan maailmaa yhä enemmän. Se saattaa näkemään ihanan totuuden apostolin sanoissa: Älkää 

maailmaa rakastako, eli mitään mitä maailmassa on. Sillä kaikki kuin maailmassa on, lihan himo, silmäin 

pyyntö ja elämän koreus, ei se ole Isästä vaan se on maailmasta. Ja maailma katoo ja hänen himonsa. 

Jumalan ehtymättömästä armosta ja laupeudesta tulee se, että silmät avautuvat näkemään maailman tässä 

valossa. Hän tarkottaa sillä pelastaa maailma kohtaavasta turmiosta ja perikadosta, joka on tuleva sen päälle 

pikemmin kuin luuleekaan. 

Sen vuoksi, ystävät, jos tunnette muukalaisuuden asemanne täällä, jos teissä on herännyt palava halu täältä 

pois erota, jos sisäiselle tunnollenne on selvennyt taivaan elämän jalous, olkaa siitä suuresti kiitolliset. 

Pyytäkää hengen valoa yhä suuremmassa määrässä, että ne tulisivat selvemmiksi ja ennen kaikkea olkaa 

uskollisia siinä vähässä, jota olette saaneet. Näin tehden voitte yhdessä ajan kanssa nöyrästi tunnustaa: 

Hänen armonsa ei minussa ole ollut turha. 

Tässä julkaistun saarnan ovat käsikirjoituksesta toimittaneet Jorma Puustinen ja Anu Karlson 

 

Iisakki Puustinen vihittiin papiksi vuonna 1896. Hän työskenteli ylimääräisenä pappina Kuhmonniemellä, 

Liperissä ja Savitaipaleella. Pietarin hiippakunnan  palvelijana hän toimi vuosina 1898-1902 ja vuodet 1905-

1933 pitäjänapulaisena Enossa aina kuolemaansa asti. Alma Granholm ja Iisakki Puustinen solmivat 

avioliiton 19.6.1905.  

Tässä julkaistun saarnan on käsikirjoituksesta toimittanut Jorma Puustinen ja Anu Karlson 

(Kuusistolainen n:o 17, maaliskuu 2017) 

 

 


