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Tässä valaistaan lyhyesti kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän 
yhtä raamatuntekstiä.

Rakkaus on 
vehnänjyvä
Joh. 12:12–24
Palmusunnuntai 28.3.

Talviset nietokset peittävät laajan pelto-
aukean. Lumikinosten alla, maan sylissä 
lepäävät syksyllä kylvetyn vehnän jyvät. 
Kevät saapuu ja muuttaa valkean maiseman 
multaisen mustaksi. Tummasta pellosta al-
kaa nousta kevään ihme, vihreä oras. Kesän 
lopulla aukealla lainehtii vilja. Sato kor-
jataan, leivät leivotaan ja kannetaan pöy-
täämme, ja ne ravitsevat meidät.

Vehnänjyvä on pudonnut maahan, an-
tanut itsensä, kuollut ja tuottanut runsaan 
sadon. Palmusunnuntai vie meidät seuraa-
maan vehnänjyvän tietä.

Palmusunnuntain evankeliumi on täyn-
nä riehakasta tunnelmaa. Pääsiäisjuhlil-
le Jerusalemiin virtaa vahvana kymenä 
pyhiin vaeltajia. Arvelujen mukaan sadan-
tuhannen asukkaan kaupungin väkimäärä 
paisuu viisinkertaiseksi.

Juhlaväen keskuuteen leviää tieto, että 
rabbi Jeesus on tulossa Jerusalemiin. Moni 
on muutaman vuoden aikana omin korvin 
kuullut hänen puheitaan ja omin silmin näh-
nyt hänen toimintaansa. Hänestä on puhut-
tu ja väitelty paljon. Aivan vastikään suuri 
joukko on ollut todistamassa, miten Jeesus 
on tehnyt käsittämättömän ihmeen, herättä-
nyt kuolleen, ystävänsä Lasaruksen. Egyp-

tin orjuudesta vapautumisen muistojuhlan 
keskellä pyhiinvaeltajat kysyvät toisiltaan: 
Onko tässä nyt hän, jota on niin kauan odo-
tettu? Onko tässä nyt hän, joka vapauttaa 
kansansa myös pakanallisten roomalaisten 
vallasta?

Väkijoukko lähtee vastaanottamaan Jee-
susta kuin suurta vapauttajaa. He heilutta-
vat palmunoksia voitonviireinä ja levittä-
vät vaatteita matoksi Jeesuksen kulkurei-
tille. Ehkä tuhansien keuhkojen voimalla 
kajahtaa suurten juhlien rukous ja riemun-
ilmaus, tuttu psalmi: Hoosianna! Sillä nyt 
kuningas tulee.

Evankeliumitekstissä kulkee myös tum-
ma, uhkaava sävy. Fariseuksetkin puhu-
vat keskenään Jeesuksesta. Heitäkin La-
saruksen kuolleista herättäminen raviste-
lee, mutta he eivät riemuitse siitä. Lasaruk-
sen ta paus on ollut viimeinen sysäke heidän 
päätökselleen: Jeesuksen on kuoltava. Sa-
maa tietä menköön Lasarus. Kun he näke-
vät juhlakansan riemun, päätös vahvistuu: 
”Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma 
juoksee hänen perässään.”

Mitä liikkuu tapahtumien keskushenki-
lön mielessä? Sitä ei kerrota. Mutta voiko 
kukaan pysyä kylmänä kansanjoukon juh-
liessa ympärillä, vaikka ratsastaisikin nöy-
rästi aasilla? Kuka voi olla tunteeton suo-
sion hyväilyille? Voiko kukaan torjua vil-
pittömiä sieluja, jotka ripustavat toivonsa 
sankariinsa? Jeesus oli kestänyt autiomaas-
sa kiusaukset, vallan ja voimannäytön hou-
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kutukset. Mutta nyt kiusaukset syntyvät ih-
misten nälkäisistä, pitkään riutuneista toi-
veista. Eikö kuningas voisi näyttää valtaan-
sa ylivoimaisin taivaallisin joukoin, johdat-
taa kansan vapauteen ja saada osakseen ja-
kamattoman palvonnan? Onko välttämä-
töntä kulkea kärsimyksen tietä?

Jeesuksen tuntemukset purkautuvat esiin 
vasta palmusunnuntain tekstin ulkopuolel-
la, mutta niiden on täytynyt värittää hänen 
mielessään juhlakulkueen tapahtumia. Tun-
temukset ovat läsnä, kun innokkaat kreik-
kalaiset pyrkivät hänen puheilleen. Ne ovat 
läsnä, kun hän ilmaisee Filippukselle, An-
dreaalle ja paikalla oleville jotakin väistä-
mätöntä: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika 
kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos veh-
nänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää 
vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, 
se tuottaa runsaan sadon.”

Hetkeä myöhemmin Jeesus tunnustaa sy-
vän järkytyksensä. Hän taistelee sisimmäs-
sään. Nytkin hän tuntee kiusauksen veto-
voiman. Hän haluaa pelastua siitä vehnän-
jyvän tehtävästä, joka häntä odottaa. Mutta: 
”Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt.”

Jeesuksen elämä on tähdännyt siihen, et-
tä Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan tulee 
näkyväksi. Jumala antoi maailmaan aino-
an Poikansa. Poika antaa maailmalle elä-
män. Se tapahtuu vain vehnänjyvän tietä. 
Jeesus on jo luopunut vetoamasta taivaalli-
seen asemaansa ja Jumalan vertaisuuteensa 
ja ottanut rajallisen ihmisen muodon. Pian 
hän luopuu käyttämästä valtaansa ja alen-
tuu ihmisten tuomittavaksi ja surmattavak-
si. Hän suostuu kantamaan vastuun ihmisen 
pahuudesta ja sovittamaan sen. Hän murtaa 
ja jakaa itsensä ihmisille ravinnoksi, pelas-
tukseksi, elämäksi.

Jeesus kauhistuu tätä kaikkea mutta tie-
tää, että tämä on Jumalan rakkauden tie. 
Rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Rak-
kauden tie on voiton tie. Rakkauden tie on 
elämän tie. Pieni vehnänjyvä on rakkau-
den kuva.

Tytti Issakainen
FM, vapaa kirjoittaja, Turku

Kärsivä Kristus

Luuk. 22:39–23:31
Hiljaisen viikon maanantaista 
keskiviikkoon 29.–31.3.

Hiljaisen viikon ahtitekstejä tutkistellaan 
tässä yhtenä kokonaisuutena Getsemanes-
ta Gabbatalle ja Via dolorosalle. Jeesuksen 
kärsimyshistoria voidaan nähdä kolmesta 
näkökulmasta, joille kaikille on ominaista 
hänen tiensä ylhäältä alas ja alhaalta ylös.

Kirkastusvuorelta Jordanin syvänteen 
kautta ylös Jerusalemiin

Jeesuksen matka ylös Jerusalemiin ja ris-
tinkuolemaan alkoi Kirkastusvuorelta. Iha-
nien kokemusten ja voittojen jälkeen alkoi 
myös opetuslapsilla ”petäjävapriikin kou-
lu”. Ennen ja jälkeen kirkastumisensa Jee-
sus ilmoitti heille kärsimystiensä, jolla hä-
nen maailmaan tulemisensa tarkoitus to-
teutuu (Luuk. 9:22, 44–45). Ristin tuolla 
puolen Messiaan kärsimys oli heille suuri 
loukkaus ja käsittämätön asia.

Messiaan tietä kärsimyksistä voittoon 
Paavali kuvaa Ef. 4:ssä Ps. 68:19:n valos-
sa: ”Kirjoituksissa sanotaan: ’Hän nou-
si korkeuteen vangit voittosaalinaan, hän 
antoi lahjoja ihmisille.’ Eikö se, että hän 
nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli las-
keutunut alas, aina maan alimpiin paikkoi-
hin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös 
kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaik-
keuden läsnäolollaan.” 

Aivan kirjaimellisesti Jeesus laskeutui 
Hermonin rinteiltä alas maan alimpiin paik-
koihin Jordanin laaksoon. Silläkin matkal-
la hän otti kuoleman vankeja saaliikseen ja 
pysähteli niiden luona, jotka häntä avuksi 
huusivat tai etsivät (Luuk. 19: Bartimeus, 
Sakkeus, sokeita ja rampoja, Matt. 21:14). 
Jeesuksen voittosaatto Jerusalemiin oli kui-
tenkin hänen ristisaattonsa, jonka vain hän 
ymmärsi, hiljainen ja lempeä kuningas työ-
juhdan selässä.
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Yläsalista alas Getsemaneen ja ylös 
Gabbatalle

Ehtoolliseen yläsalissa sisältyivät Mes siaan 
kärsimys ja kuolema mutta myös sanoma 
ylösnousemuksesta. Sitä opetuslapset ei-
vät vielä ymmärtäneet. Heille matka Get-
semaneen oli vain tie tuttuun paikkaan, jos-
sa Jeesus oli ollut heidän kanssaan lukuisia 
kertoja. Sen perusteella myös Juudas osa-
si sinne ohjata kiinniottajat. Opetuslapsille 
Jeesuksen kuoleman tuska oli niin raskas 
kantaa, että he eivät kyenneet valvomaan 
hänen kanssaan. Unen ja valveen rajamail-
la nuo kolme myös Kirkastusvuorelle pääs-
seet kuulivat Jeesuksen rukouksen ydin-
kohdat ja muistivat, että hän kolmesti ru-
koili käytyään heitä välillä herättelemässä 
(Matt. 26, Mark. 14). Getsemanessa Jeesus 
suostui tuomittavaksi meidän tähtemme.

Korkeat ilon tunteet hämmensivät Kir-
kastusvuorella, eivätkä opetuslapset ilon 
tähden olleet tuntea Herraansa myöskään 
hänen ilmestyessään heille pääsiäisen jäl-
keen (Luuk. 24:41). Myös murheen tähden 
heidän mielensä hämmentyi, ja he nukkui-
vat ”murheen uuvuttamina” Jeesuksen vai-
keimpien taisteluiden hetkinä (22:5) Omin 
voimin he kuvittelivat myös puolustavan-
sa Mestariaan unesta herättyään. Viimeise-
nä voimatekonaan ennen ristiä Jeesus kor-
jasi Pietarin väärän kiivauden vaurion. Ta-
pahtuma oli niin vaikuttava, että Johannes 
merkitsi muistiin myös Malkuksen, Pieta-
rin uhrin, nimen (Joh. 18:10).

Matka ylös Kaifaan palatsiin oli Pietaril-
le ikimuistoinen. Luukas keskittyykin Pie-
tarin kieltämisiin ja romahdukseen hiilival-
kealle. Herran yksi katse riitti murtamaan 
hänen heikot varustuksensa. Toisella hiili-
valkealla hän joutui kulkemaan kieltäjän-
tiensä uudelleen, kun Jeesuksen lempeät 
kysymykset iskivät moukarin tavoin hänen 
sydämeensä (Joh. 21). Kolmesti kieltäjästä 
tuli kolmesti myöntäjä ja tunnustaja.

Israelin korkein oikeus teki alhaisimman 
päätöksen, vihan sumentamana tuomitsi ai-
noan viattoman kuolemaan vieläpä julmim-
malla mahdollisella tavalla. Olisivat oike-
uden jäsenet voineet kivittääkin hänet ku-
ten myöhemmin Stefanoksen syytettynä Ju-

malan pilkasta. Mutta he halusivat häpäis-
tä häntä ja tuottaa hänelle tuskaa, joka oli 
roomalaisessa oikeudessa tarkoitettu vaa-
rallisimmille rikollisille. Roomalaiset Ci-
cero ja Tacitus kutsuvat ristiinnaulitsemis-
ta ”julmimmaksi ja hirvittävimmäksi kuo-
lemanrangaistukseksi”, ”kaikkein viheliäi-
simmäksi kuolintavaksi”.

Gabbatalla Pilatus toteaa kolmesti Jee-
suksen viattomuuden, minkä Johannes laa-
jimmin ja tarkimmin kertoo (Joh. 18–19). 
Pilatuksessa ei ollut miestä kuuntelemaan 
omantuntonsa eikä ”pahan omantunton-
sa” eli vaimonsa ääntä (Matt. 27:19). Näin 
hän tietämättään kuitenkin toimi Jumalan 
agenttina ja vei päätökseen Jeesuksen maa-
ilmaan tulemisen tarkoituksen. Barabbas, 
’isän poika’, on meidän edustajamme, kun 
hänet vapautetaan ja Bar Abba, Isän Poika, 
tuomitaan. Gabbatalla ihmiset tuomitsivat 
Jeesuksen, Golgatalla Isä tuomitsi hänet.

Tässä on kolmen G:n tie alas ja ylös: Get-
semane, Gabbata, Golgata. Golgata merkit-
sikin lopulta ylentämistä, suurta magneet-
tia, jolla Jeesus vetää kaikki tykönsä (Joh. 
12:31–32). Nyt vedetään ne, jotka kuulevat 
hänen kutsunsa. Rististä tulee heille dyna-
mo, Jumalan voima. Kerran kaikki vede-
tään Kristuksen eteen. Silloin kaikki joutu-
vat tunnustamaan Jeesuksen Herraksi (Fil. 
2), myös väärällä puolella olleet ja sinne 
jäävät.

Kristuksen seuraajan tie alhaalta ylös

Jeesuksen seuraaminen on hänen askelis-
saan kulkemista, hänen taakseen väisty-
mistä ja suostumista. Hän antaa ristin, jo-
ka voi painaa maahan asti, mutta hän antaa 
myös voiman nousta jälleen. Tätä liikettä 
ylös ja alas on kristityn tie, minkä esikuvan 
löydämme Psalmista 107. Siinä toistuu hä-
dän, avun ja kiitoksen teema: ”Hädässään 
he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi 
heidät ahdingosta.” Me kaikki opimme vain 
vaivoin. Siksi Jumala joutuu tekemään jat-
kuvasti ”kahden käden työtä”, painamaan 
alas ja taas nostamaan. Siihen viittaa myös 
Simeon katsellessaan Jeesus-lasta. Suhde 
häneen on kohtalomme, lankeemukseksi tai 
nousemukseksi. Se jakaa ihmiset. Mutta tuo 
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sama profetia tarkoittaa myös jokaisen Jee-
suksen seuraajan tietä: toisella kädellä Ju-
mala painaa ja toisella nostaa.

Ehkemme tohdi sanoa kuin kärsimysten 
kirkastama Christian Scriver Sielun aar-
teessa: ”ristikulta” on rakas risti, joka ajaa 
lampaat Paimenen luo. Tai kuten Osmo Tii-
lilä kirjoittaa: ”Muutama vasaranlyönti ei 
vielä tee hopeakappaletta kauniiksi malja-
koksi; tarvitaan monta lyöntiä. Hengellisis-
sä ahdistuksissa opitaan enemmän juma-
luusoppia kuin yhdessäkään yliopistossa.” 
Kannattaa lukea hänen kirjaansa Epäilyk-
sistä uskoon (1963).

Voimme miettiä myös lentohengelli-
syyden ja alatien kristillisyyden eroa Erk-
ki Lemisen hauskanvakavan kirjoituksen 
valossa Lokit ja Sorsat: ”Lokit liihottele-
vat enemmän, ovat lentämisessä taitavam-
pia, suorastaan mestareita. Sorsat sen sijaan 
lentävät raskaan tuntuisesti, mutta liikku-
vat vedessä luontevasti ja sukeltelevat su-
lavasti. Toiset uskovaiset ovat kuin lokke-
ja, kokevat Hengen tuulien lennättelyt hui-
keina liitoina ja näyttävinä syöksyinä. Ar-
mon vesissä sukeltelut ovat kuitenkin vält-
tämättömiä. Sorsat valittavat kaislikoissa, 
sukeltavat pohjamudissa, laittavat pesänsä 
veden tuntumiin ja uivat syvällä. Sorsalai-
set joutuvat hiukan enemmän elämään ve-
den eli Jumalan armon varassa. Meitä, jot-
ka sinua odottavat, Kristus, on paljon, päi-
vät ovat pitkiä ja yöt yksinäisiä. Vaan jätit-
kö keskellemme ristisi varjon vain ja armo-
pelastuksen.”

Erkki Ranta
TT, Tampereen Viinikan seurakun-

nan eläkkeellä oleva kirkkoherra

Pyhä ehtoollinen
Luuk. 22:14–22
Kiirastorstai 1.4.

Pelastushistoriassa on kaksi suurta torstai-
ta, kiirastorstai ja helatorstai. Silloin Jeesus 
asetti ehtoollisen ja kasteen sakramentin. 
Luuk:ssa ovat sisäkkäin pääsiäisateria ja 
ehtoollisen asettaminen. Egyptin orjuudes-
ta vapautumisen muistoksi vietetty pesah-
ateria sisältää jo itsessään sekä typologiaa, 
joka avautuu uudessa liitossa, että eskatolo-
gisen toivon. Siihen Jeesus viittaa, kun hän 
puhuu hääateriasta kerran taivaassa. Silloin 
tarjoillaan paras viini, viimeiseksi.

Ehtoollisessa (j. 19–20) Jeesus käy en-
nakoivasti lävitse pitkänperjantain kärsi-
myksensä. Sitä eivät opetuslapset vielä ym-
märtäneet. Luukas yksin kutsuu heitä jo nyt 
apostoleiksi (j. 14). Näin heikot opetuslap-
sensa Jeesus on valinnut suuren sanoman 
airuiksi. Ehtoollisen sanoma aukenee heille 
vasta pääsiäisen jälkeen, kun hän ilmestyy 
heille ja aterioi heidän kanssaan. Vasta sil-
loin he alkavat ymmärtää myös Jeesuksen 
opetusta Elämän leivästä, lihansa ja veren-
sä syömisestä ja juomisesta (Joh. 6). Vasta 
silloin kova puhe muuttuu ihanaksi armon 
evankeliumiksi.

Kiirastorstaina opetuslasten silmät ovat 
niin pimitetyt, etteivät he voi vielä vastaan-
ottaa Jeesuksen opetusta (Joh. 13). Vasta 
Pyhä Henki avaa heidän silmänsä, kun hän 
ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa heille. Nyt 
he eivät vielä voisikaan sitä kantaa.

Ehtoollisen asetussanoissa on kolme 
keskeistä asiaa. Uusi liitto toteutuu veri-
uhrilla, joka on kertakaikkinen toisin kuin 
Vanhan testamentin esikuvat. Jeesuksen sa-
nojen takana ovat erityisesti Jer. 31:31–34 
ennustus uudesta liitosta ja Jes. 53. Her-
ran Kärsivä Palvelija tarkoittaa Messiasta, 
joka vuodattaa verensä ”monien” eli kaik-
kien puolesta. Ehtoollisen sanoma keskit-
tyy näihin kolmeen: ”Tämä on minun ruu-
miini, tämä on minun vereni, teidän edes-
tänne.” Leivässä ja viinissä Jeesus itse on 
läsnä näkyvässä sanassa.

Profeetalliset preesensit olla-verbistä il-
maisevat, että Jeesuksen sovituskuolema ei 
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ole vain menneisyyteen jäävä Jumalan pe-
lastusteko vaan aina uudelleen aktualisoi-
tuva ehtoollisessa. Uhri on kertakaikkinen, 
mutta sen siunaus on jatkuvasti läsnä siel-
lä, missä Jeesukseen uskoen turvaudutaan. 
Ehtoollisessa saa yhä uudelleen vakuutuk-
sen syntien anteeksiantamisesta. Siinä ovat 
kaikki aikamuodot: ”Älä pelkää. Minä olen 
ensimmäinen ja viimeinen. Minä olin kuol-
lut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikui-
sesti.” (Ilm. 1:18.) Hän, joka oli, on ja tu-
leva on.

Ehtoollisella opetuslapset joutuivat itse-
tutkisteluun: Enhän vain minä ole se, jo-
ka sinut pettää. Ainoa, joka ei kysellyt eikä 
joutunut sielunhätään, oli pettäjä Juudas. 
Ehtoollisella käymiseen kuuluu jatkuvas-
ti tämä uskonrippi, johon Paavali viittaa-
kin väkevästi ehtoollistekstissään (1. Kor. 
11:26–32). Tällainen pyhä pelko on vaaras-
sa hävitä keskuudestamme. Synnintunnus-
tus ehtoollismessussa ei ole muodollisuus. 
Seurakunta vaistoaa sen, jos luemme sen il-
man oman sydämen rippiä.

Johannes Gossner antaa viisaan neu-
von, ettemme koettaisi ymmärryksellä vaan 
sydämellä käsittää ehtoollisen yli ymmär-
ryksen käyvän lahjan: ”Sinun tulee vain us-
koa, ja hän antaa enemmän kuin sinä ym-
märrät, uskot ja osaat pyytää.”

Erkki Ranta

Häväisty Kristus
Luuk. 23:32–46
Pitkäperjantai 2.4.

Jeesus riippui ristillä haavoille hakattuna, 
vaatteitta, orjantappurakruunu päässään. 
Hänet oli tuomittu kuin suurrikollinen. Hä-
net oli syösty alas julkiseen häpeään. Fa-
riseusten, lainopettajien, pappien ja halli-
tusmiesten tavoite oli saavutettu: Jeesuksen 
julistus ja hänen työnsä kaikkine tunnus-
tekoineen oli osoitettu mitättömäksi. Nyt 
kansa voi nähdä, ettei Jeesus ollut se, jo-
ka hän sanoi olevansa. Hallitusmiehet, jot-
ka edustivat maan korkeinta johtoa, ivasi-

vat Jeesusta: ”Muita hän kyllä on auttanut 
– auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on 
Messias, Jumalan valittu.” Ristille naulit-
seminen oli Jeesuksen vihamiesten mieles-
tä osoitus siitä, että Jeesus oli Jumalankin 
kiroama. Mooseksen laissahan sanotaan: 
”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ri-
pustettu.” Siksi heidän ei tarvinnut kärsiä 
tunnonvaivoja teostaan, päinvastoin.

Kansa seisoi ja katseli. Roomalaiset so-
tilaat heittelivät pilkkapuheitaan. Jeesuk-
sen pään yläpuolella oli kirjoitus: ”Tämä 
on juutalaisten kuningas.” Se täydensi hä-
nen alennustaan. Toinen ristillä riippuvista 
pahantekijöistäkin herjasi häntä. 

Ihmiseksi tulleen Jumalan Pojan alen-
nuksen tie oli raskaampi kuin koskaan täs-
sä elämässä voimme ymmärtää ja käsittää. 
Hänen ruumiillinen kärsimyksensä oli suuri 
ja hänen häpeänsä syvä. Kuitenkin rististä 
tuli elämän puu, sillä Jumala näki hyväksi 
antaa ihmiskunnalle pelastuksen juuri tällä 
tavalla, alennetun Kristuksen kautta. Ristis-
tä tuli kristinuskon symboli.

Jeesuksen kärsimyksen syvyys ei ollut 
vain siinä, minkä ihmiset näkivät. Kysymys 
oli paljon suuremmasta asiasta, siitä, mitä 
tapahtui Jumalan edessä. Kun Jeesus Get-
semanessa ”joi sen maljan”, josta Raamattu 
puhuu, hän otti päälleen ihmiskunnan syn-
nin ja syyllisyyden. Getsemanen jälkeen 
hän ei enää voinut kuolla vapaaehtoisesti. 
Hänen oli kärsittävä Jumalan tuomio ja ran-
gaistus meidän synneistämme meidän si-
jastamme. Jumalan tahdon ja ennalta esiin 
tuotujen profetioiden mukaisesti sen täytyi 
tapahtua juuri ristillä, julkisesti. Hänen oli 
otettava vastaan Jumalan pyhä viha maail-
man synneistä. Hänen oli pakko tulla Ju-
malan hylkäämäksi meidän syntiemme täh-
den. Kauhea oli hänen huutonsa: ”Jumala-
ni, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” 

Myös meidän syntimme olivat hänen 
päällään, ja hän kärsi Jumalan rangaistuk-
sen niistä. Luther kirjoittaa: ”Laupias Isä 
– – lähetti maailmaan [ainosyntyisen] Poi-
kansa, heitti kaikkien synnit kaikkineen hä-
nen päälleen ja sanoi hänelle: Ole sinä Pie-
tari, se kieltäjä, Paavali, se vainooja, rienaa-
ja ja väkivallantekijä, Daavid, se avionrik-
koja, se syntinen, joka paratiisissa söi he-
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delmän, se ryöväri ristillä, sanalla sanoen, 
ole sinä se kaikkien ihmisten edustaja, joka 
olet tehnyt kaikkien ihmisten synnit!” ”Hän 
kantaa ruumiissaan kaikkien kaikki synnit 
– ei niin, että hän itse olisi ne tehnyt, vaan 
niin, että hän otti omaan ruumiiseensa mei-
dän tekemämme synnit, sovittaakseen ne 
omalla verellään.”

Kaiken sen kauheuden keskellä Juma-
lan Henki valaisi yhden ihmisen. Toinen 
rikollisista näki, mitä muut eivät nähneet. 
Hän uskoi, mitä muut eivät uskoneet. Hän 
oli viime hetkillään Jumalan edessä syntei-
neen. Hän pelkäsi kohdata pyhän Jumalan. 
Hän katsoi mennyttä elämäänsä ja tunnusti 
ansainneensa kuoleman mutta myös Juma-
lan tuomion. Hän kääntyi Jeesuksen puo-
leen. Hänen pyyntönsä oli lyhyt. Se oli sel-
laisen miehen pyyntö, joka ei ollut tottunut 
pitkiin rukouksiin. Hän sanoi yksinkertai-
sesti: ”Jeesus, muista minua, kun tulet val-
takuntaasi.” Jeesus vastasi hänelle: ”Toti-
sesti: jo tänään olet minun kanssani para-
tiisissa.” Hänen jälkeensä Jeesuksen kuole-
massa on avautunut ovi taivaaseen lukuisil-
le ihmisille. Ilman ristiä ei ole pelastusta.  

Jeesuksen kuollessa temppelin väliver-
ho repesi keskeltä kahtia. Siihen asti vain 
ylipappi oli kerran vuodessa voinut mennä 
väliverhon taakse kaikkeinpyhimpään. Hä-
nellä tuli olla mukanaan uhrieläimen ver-
ta kansan ja omien syntiensä sovitukseksi. 
Nyt ei sellaista enää tarvittu. Jeesuksen uh-
ri riittää kaikille. Tie lopulliseen kaikkein-
pyhimpään, taivaaseen, on auki kaikille. 

Jumalan Henki tahtoo valaista meistä jo-
kaisen käsittämään, mitä Golgatalla tapah-
tui ja että sen kaiken Jeesus teki meidän 
tähtemme. Jeesus tuli niin alas, ettei kenen-
kään tarvitse sanoa: ”Olen niin suuri syn-
tinen, ettei armo voi kuulua enää minulle.” 
Sen sijaan voimme kulkea ainoan Pelasta-
jamme ohi niin kuin sivusta katseleva kan-
sa, ivaavat hallitusmiehet ja pilkkaavat so-
tilaat. Pitkäperjantai asettaa eteemme kysy-
myksen: ”Mikä on minun suhteeni ristiin ja 
Ristin mieheen?”

Liisi Jokiranta
Eläkkeellä oleva lehtori, Vantaa

Jeesuksen kuoleman 
todistajia
Luuk. 23:47–56
Pitkänperjantain ilta 2.4.

Sadanpäällikkö oli määrätty valvomaan 
ristiinnaulitsemista. Golgatalla olleiden so-
tilaiden määrä ei käy evankeliumeista il-
mi, mutta Pilatuksen luona hallintopalat-
sin sisä pihalla mainitaan olleen koko sota-
väenosaston eli koko sadanpäällikön alai-
nen sotilasjoukko (Mark. 15:16). 

Matteuksen evankeliumi mainitsee, että 
kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen 
kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan 
vavahtelun ja kaiken, mikä tapahtui, he pe-
lästyivät suunniltaan.  

Sadanpäällikön huudahduksesta Matte-
us ja Markus mainitsevat osan: ”Totisesti 
tämä oli Jumalan Poika” ja Luukas toisen 
osan: ”Tämä mies oli todella viaton.”  

Sadanpäällikkö oli osallistunut edeltä-
vään tapahtumasarjaan maaherran luona. 
Hän oli ollut paikalla, kun Pilatus oli lan-
gettanut tuomionsa. Hänen käskystään so-
tilaat oli kutsuttu kokoon. Hänen lupansa 
oli epäilemättä tarvittu, ennen kuin sotilaat 
olivat pukeneet Jeesuksen purppuraviittaan 
ja painaneet hänen päähänsä orjantappu-
rakruunun. Hänen läsnä ollessaan he olivat 
intoutuneet lyömään Jeesusta ruokokepillä, 
sylkeneet hänen päälleen, pilkanneet häntä 
sekä sanoillaan että muulla tavalla. Johta-
jana hän ei ollut käyttänyt valtaansa estääk-
seen tätä kaikkea. Ehkä päinvastoin hän oli 
itsekin osallistunut pilkkaamiseen. 

Nyt sadanpäällikkö oli kuusi tuntia seu-
rannut tapahtumia. Hänen ja muiden soti-
laiden ”pelästymiseen suunniltaan” liittyy 
muitakin syitä kuin maan vavahtelu jalko-
jen alla ja auringon pimentyminen. Syylli-
syys epäilemättä vaivasi heitä. Sadanpääl-
likön sanoista: ”Tämä mies oli todella via-
ton” on kuultavissa hänen omantuntonsa 
reak tio. Hän oli osallistunut tämän miehen 
häpäisemiseen ja tuomitsemiseen. 

Tämän pakanamiehen todistus on spon-
taani arvio tapahtumien kulusta. Tällä ar-
violla on ollut läpi kahden vuosituhannen 
myös oma uskoa vahvistava merkityksensä 
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kristillisessä seurakunnassa. Hänen sanan-
sa ovat laaja-alainen uskontunnustus.  Hän 
kutsuu Jeesusta vanhurskaaksi vastoin kor-
keimman neuvoston päätöstä ja Pilatuksen 
luona tapahtunutta tuomiota. Hän kutsuu 
Jeesusta Jumalan Pojaksi vastoin ylipappi-
en ja muun hengellisen säädyn kantaa.   

Kansa katseli ristiinnaulitsemista. Pää-
siäisjuhlille oli jo tultu perheinä ja sukuina 
kautta maan. Kymmeniätuhansia vieraita 
oli kaupungin ja sen lähiympäristön alueel-
la. Siitä vain osa oli paikalla.  Nyt he pa-
lasivat kaupunkiin ”rintaansa lyöden”. He 
olivat tulleet katsomaan suurta näytelmää. 
Nyt he kulkivat takaisin toisenlaisin miet-
tein. Ajatukset risteilivät. Tapahtuneet asiat 
olivat vakuuttaneet monia siitä, että kaikki 
ei ollut mennyt oikein. Varmasti he syytte-
livät hallitusmiehiä ja Pilatusta. Mutta ai-
van yhtä varmasti joukossa oli myös niitä, 
jotka asettuivat puolustelemaan Jeesuksen 
ristiinnaulitsemista ja etsivät luonnollisia 
selityksiä yllättäville tapahtumille.   

On ilmeistä, että pitkänperjantain koke-
muksilla oli vaikutuksensa helluntaina ta-
pahtuneeseen laajaan herätykseen. Pietarin 
saarnassa oli tällöin yksityiskohta, joka is-
ki kuulijoiden omaantuntoon: ”Tämän Jee-
suksen te surmasitte” (Ap.t. 2:22–24). Se ei 
pannut heitä vain lyömään rintaansa vaan 
herätti syyllisyyden ja henkilökohtaisen 
synnintunnon. Reaktio oli sen mukainen: 
”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?”

Joosef Arimatialainen. Pieni joukko 
pysyi Jeesukselle uskollisena loppuun asti. 
On selvää, että he olivat äärimmäisen jär-
kyttyneitä, mutta he eivät lähteneet kotiin 
tai pakosalle. 

Sitten paikalle ilmestyi yllättäen muuan 
neuvoston jäsen, Joosef, joka oli kotoisin 
juutalaisesta Arimatian kaupungista. Yllät-
tävyys näkyy paremmin vuoden 1938 kään-
nöksessä: ”Ja katso, oli neuvoston jäsen…” 
Tämä mies ei ollut yhtynyt suuren neuvos-
ton päätökseen, joka koski Jeesuksen tap-
pamista, eikä ollut osallistunut neuvoston 
toimiin. Hän uskoi Jeesukseen mutta salaa. 
Ymmärrämme, miksi näin tapahtui. Vaara-
na oli korkeasta asemasta ja synagogasta 
erottaminen, joutuminen yhteisön ulkopuo-
lelle. Jeesuksen kuolema ravisti hänet kui-

tenkin hereille. Hän meni rohkeasti pyytä-
mään Pilatukselta lupaa Jeesuksen kunnial-
liseen hautaamiseen. Hän sai avukseen Ni-
kodemoksen, ystävänsä neuvostosta, joka 
oli aikaisemmin käynyt yöllisen keskuste-
lun Jeesuksen kanssa (Joh. 3:1–21;19:38–
40). Myös Nikodemos oli käynyt läpi omat 
prosessinsa. Nyt hän toi hautaukseen tarvit-
tavan kalliin voiteen. Miehet tekivät Jee-
sukselle viimeisen palveluksen ja saattoi-
vat hänet uuteen kalliohautaan. Naiset seu-
rasivat mukana. Joosef toteutti teollaan sen, 
minkä profeetta Jesaja oli ennustanut: ”Hä-
net oli määrä haudata jumalattomien jouk-
koon. Rikkaan haudassa hän sai leposijan-
sa.” (Jes. 53:9.)

Keneen me koemme samastuvamme sii-
nä joukossa, joka lähti Golgatalta? Kenen 
tahtoisimme edustavan itseämme?

Pekka Jokiranta
Rovasti, Suomen Ev.lut.

Kansanlähetys, Vantaa

Jeesuksen tyhjän 
haudan sanoma
Luuk. 24:1–12
Pääsiäispäivä 4.4.

Viime vuosina on silloin tällöin sensaa-
tiokirjallisuudessa, lehdistössä ja joiden-
kuiden tutkijoiden toimesta heitetty esille 
väite, että Jerusalemista olisi löydetty Jee-
suksen hauta. Niinpä juuri luettu Luukkaan 
kertomus vastaa suoraan näihin väitteisiin. 
Siinä kerrotaan, millainen oli Jeesuksen 
hauta. ”Kun he menivät sisälle Jeesuksen 
hautaan, he eivät löytäneet Jeesuksen ruu-
mista.”

Sellainen on Jeesuksen hauta. Se poik-
keaa kaikkien muiden täällä maan päällä 
eläneiden ihmisten haudoista siitä syystä, 
että se on tyhjä. Siksi nuo enkelit julistivat 
noille naisille: ”Miksi te etsitte elävää kuol-
leitten joukosta?”

Niinpä selitys, jonka enkelit antoivat nai-
sille, on suurin uutinen, joka tähän maail-
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maan on kiirinyt luomisen jälkeen: ”Ei hän 
ole täällä. Hän on noussut ylös kuolleista.” 
Näin pääsiäisenä tapahtui jotakin sellaista, 
mitä koskaan aikaisemmin ei ollut tapahtu-
nut. Jeesus oli kyllä herättänyt kuolleita, ku-
ten Lasaruksen. Mutta he heräsivät takaisin 
tähän nykyiseen syntiseen ja vaivaiseen ih-
miselämään, ja ajallinen kuolema oli heillä 
vielä edessään. Perimätiedon mukaan La-
sarus olisi haudattu Kyprokselle, missä hän 
olisi toiminut ennen kuolemaansa seurakun-
nan johtajana. Näin siis tuon henkiin herä-
tetyn Lasaruksen hauta on olemassa, mut-
ta Jeesuksen hautaa ei löydy, koska hän on 
noussut ylös kuolleista eikä enää kuole.

Tämä on nyt se sanoma, jonka Juma-
la ilmoittaa sanassaan meille ja koko tälle 
maailmalle. Ihmiselämä kaikkine erehdyk-
sineen ja riemuineen ei päätykään hautaan 
vailla toivoa ja tilintekoa.

Nyt Kristus on herätetty kuolleista. Hä-
nen tullessaan meidätkin herätetään kuol-
leista. Joudumme tilille maanpäällisestä 
elämästämme. Tuona päivänä voimme kes-
tää vain, mikäli olemme uskoneet häneen ja 
näin pukeutuneet siihen lahjavanhurskau-
den vaatteeseen, josta Raamattu puhuu ja 
joka annetaan meille Kristuksen sovitus-
työn ja ylösnousemuksen perusteella.

Taivaaseen ei päästä hyvien tekojen pe-
rusteella. Sinne päästään sillä perusteella, 
että olemme Kristuksessa. Mitkään ennen 
tai jälkeen kääntymyksen tehdyt hyvät  teot 
eivät meitä auta. Vain hänessä me osoittau-
dumme puhtaiksi, tahrattomiksi ja Jumalal-
le kelpaaviksi. Hänen ristinsä tähden mei-
dän syntimme on silloin annettu anteeksi. 
Hänen ylösnousemisensa tähden meidät ha-
vaitaan kelvollisiksi, kun meidän ansiok-
semme luetaan hänen pyhä elämänsä. Näin 
pelastus tulee osaksemme kasteen, evanke-
liumin ja ehtoollisen välityksellä, ja se ote-
taan uskon kautta vastaan.

Nyt Jumalan sana ilmoittaa, että ihmis-
elämän tärkein asia on, että me olemme 
hänessä, joka on annettu alttiiksi meidän 
rikostemme tähden ja herätetty kuolleis-
ta meidän vanhurskauttamisemme tähden. 
Näin yksinkertaista se on. Synnit on heitet-
ty Kristuksen päälle, ja hän on kantanut ne 
ristillä. Kristuksen pyhyys ja puhtaus ovat 

siirtyneet meidän päällemme, ja se tekee 
meidät autuaiksi. Tämän kaiken vaikuttaa 
usko Kristukseen.

Nuo naiset, jotka tulivat haudalle, me-
nettelivät kyllä kauniisti, mutta silti heidän 
toimintansa oli turhaa. Hehän tulivat sinne 
mukanaan hajuvoidetta, siis sellaisia sal-
voja ja parfyymeja, joilla oli tapana voidel-
la vainajan ruumis, kun hänet pantiin hau-
takammioon. Mutta nyt kun naiset meni-
vät haudalle, he yllättyivät perusteellises-
ti. Kivi oli vieritetty haudan suulta. He ei-
vät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. 
Sen sijaan he kohtasivat kaksi miestä sä-
dehtivän kirkkaissa vaatteissa. Näiltä enke-
leiltä he saivat ilmoituksen siitä, ettei Jee-
sus ollut siellä. Enkelit muistuttivat heil-
le Jeesuksen omia sanoja. Muistakaa, mitä 
hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa: 
”Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika anne-
taan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnau-
litaan. Mutta kolmantena päivänä hän nou-
see kuolleista.”

Tässä yhteydessä on hyvä panna merkil-
le yksi ihmeellinen asia suomalaisessa kult-
tuurissa. Viime aikoina enkelit ovat nous-
seet suosioon. Niistä on tullut se kristillisen 
uskon jäänne, josta tohditaan ääneen puhua. 
”Enkeleitä matkalle”, sanotaan. Kuolleet-
kin muuttuvat nykyaikana enkeleiksi vas-
toin Raamatun opetusta. 

Tämä nykyajan enkelipuhe eroaa Raa-
matun enkeleistä siinä, ettei tahdota ääneen 
tunnustaa Jumalan läsnäoloa, hänen armo-
aan ja johdatustaan, mutta enkeleistä kyllä 
rohjetaan puhua. Nämä enkelit eivät kuiten-
kaan muistuta meitä Jeesuksen opetuksista 
eivätkä ohjaa hänen luokseen. Enkelit ovat 
kovasti suosiossa, mutta Jumalan sana ei.

Tässä muuten lienee ollut ensimmäinen 
ja ainoa kerta, kun enkeli julisti Jeesuksen 
ylösnousemusta. Myöhemmin Jeesus antoi 
näille yhdelletoista valitsemalleen aposto-
lille tehtäväksi viedä evankeliumi kaikille 
kansoille. Tehtävä oli inhimillisesti ajatel-
len ylivoimainen ja mahdoton. Heillä olivat 
vastassaan kaikki maailman mahdit: roo-
malainen pakanuus, sen jumalattomat elä-
mäntavat ja juutalaisten itsevanhurskaus.

Nämä naiset saivat ensimmäisenä tiedon 
siitä, että Jeesus oli noussut kuolleista. He 
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toivat ensimmäisinä viestin ylösnousemuk-
sesta Jeesuksen opetuslapsille. Kuitenkaan 
heitä ei valittu apostoleiksi, joiden tehtä-
vänä oli viedä ristin ja ylösnousemuksen 
sanoma kaikkialle maailmaan. Siihen teh-
tävään valittiin nämä kaksitoista, jotka sit-
ten veivät kaikkialle maailmaan kristinus-
kon sanoman.

Sanoma, joka tuona aamuna lähti kiiri-
mään tuolta haudalta ensin naisten kerto-
mana opetuslapsille, sitten näiden julista-
mana pitkin Rooman valtakuntaa, kunnes 
se sitten tuhannen vuoden kuluttua saapui 
myös meidän maahamme, on paras uuti-
nen, mitä ihmiskorva on koskaan kuullut. 
Se tuo meille syntien anteeksiannon, se 
päästää meidät kaikesta pahasta, mikä vai-
vaa koko ihmiskuntaa. Kristuksen veressä, 
hänen sovitustyönsä nojalla saadaan kaik-
ki synnit anteeksi. Siinä syyllinen omatun-
to löytää lohdutuksen, ja ihminen, jota pai-
naa hänen viallisuutensa niin Jumalan kuin 
ihmisten edessä, löytää levon.

Sitten tämä maailma, joka luonnostaan 
on epämääräisten kuvitelmien vallassa sii-
nä, mikä koskee ihmisen tulevaisuutta tä-
män elämän jälkeen, saa suurenmoisen ja 
valtavan ylösnousemuksen toivon. Samal-
la tavoin kuin Kristus herätettiin kuolleis-
ta, herätetään meidätkin kuolleista Kristuk-
sen tullessa. Jumalan lapset pääsevät ikui-
seen elämään.

Ihmeellistä kyllä, tämä toivo alkaa jo 
täällä maan päällä elettäessä. Se ei ole hai-
hattelua vaan perustuu Kristuksen läsnä-
oloon ylösnousseena Vapahtajana. Juuri 
tuo Kristuksen ylösnousemus mahdollisti 
hänen läsnäolonsa kaikkialla, missä ollaan 
koolla hänen nimessään.

Siksi kristityt kokoontuvat yhteen ylös-
nousemuksen päivänä, joka sunnuntaina, 
mikä muistuttaa meille sitä, että Kristus 
elää ja on Isän oikealla puolella taivaassa, 
mutta myös meidän luonamme, kun hänen 
nimessään kokoonnumme ja vietämme sitä 
ateriaa, jonka Kristus on säätänyt.

Lasse Marjokorpi
Rovasti, Kemijärven kirkkoherra

Niin kuin profeetta 
Joona…
Joona 2
2. pääsiäispäivä 5.4.

Joona on Vanhan testamentin profeetoista 
yleisesti ottaen ehkä tunnetuin. Perimätie-
don mukaan hän oli Elisan profeettaoppi-
las. Hänen historiansa on varsin dramaatti-
nen. Monet teologitkin pitävät Joonan kir-
jaa ja sen sanomaa kuvitteellisena. Kyllä 
Joona on historiallinen henkilö, johon vii-
tataan muuallakin Vanhassa testamentissa. 
2. Kun 14:25 osoittaa, että hän oli kotoi-
sin Gat-Heferistä, melko läheltä Nasaretia. 
Emme ole tekemisissä kalevalaistyyppisen 
runouden kanssa, siis emme myllerrä fi k-
tion sameilla vesillä vaan faktan selkeillä 
kölivesillä.

Kyseessä on vahva typologinen teksti. 
Jeesus puhuu Joonan merkistä, jonka hän 
antoi pahalle ja uskottomalle sukupolvelle. 
Meren sylissä ja maan povessa kolme päi-
vää ja kolme yötä, siinä verenkirkas punai-
nen lanka, joka liittää Joonan typologisesti 
Jeesukseen. Jotkut viisastelevat näistä kol-
mesta päivästä ja yöstä. Kyseessä on yk-
si kokonainen päivä ja osia kahdesta, jot-
ka kuitenkin luettiin seemiläisen käytän-
nön mukaan kolmeksi, sekä päiväksi että 
yöksi.

Sekä joulun että pääsiäisen juuret ovat 
syvällä tässä Joonan historiassa kirjaimel-
lisestikin. Syyllisyyden arpa osui Joonaan, 
joka oli pakenemassa Jumalan kasvojen 
edestä. Pakotietä ei ollut, sen Joona kyl-
lä ymmärsi. Jumalattomat merimiehet toi-
mivat Jumalan tuomion välineinä heittäes-
sään profeetan mereen. Meri tyyntyi, mut-
ta meri pedon vatsassa, ainutlaatuisessa ru-
kousvartiossa, profeetta huusi ulos tuskan-
sa ja kuolemanhätänsä. 

”Tuonelan kohdusta minä huudan apua, 
ja sinä, Herra, kuulet ääneni.” Hän ei siis 
huuda tyhjyyteen vaan kohtaa hädässään 
Herransa. Daavid koki Saulin ahdistaessa 
häntä vuosikaudet ”tuonelan paulat ja ”kuo-
leman ansat”. Näistä kaikista hän pääsi tur-
vaan ”vuorilinnaan ja pelastuksen kalliol-
le”, Jumalan armon varaan. 
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Joona kohotti katseensa turvattomana 
meripedon vatsassa Jumalan pyhää temp-
peliä kohti. Herran temppeliä, Jumalan läs-
näolon eli shekinan syvintä kohtaamispaik-
kaa, profeetta katsoi tuskanikävässään. Ul-
konaiset olosuhteet olivat hirvittävät. On 
vaikeaa ymmärtää, miten hän vältti pako-
kauhun kuilut.

Kukapa voisi samastua Joonaan? Eihän 
kenelläkään ole koskaan ollut vastaavan-
laista kokemusta! Vain Jeesuksella oli, mut-
ta mittaamattomasti hirveämmät kokemuk-
set, kun Isä käänsi selkänsä ainoalle Pojal-
leen. Jeesus koki lyhentämättömät helvetin 
kauhut ristillä. Ketään ei ole koskaan hy-
lätty niin totaalisesti, kuin Isä hylkäsi Poi-
kansa. Miksi? Siksi, ettei kenenkään tar-
vitsisi joutua helvettiin, ikuiseen eroon Ju-
malasta. 

Joona on Jeesuksen typos: hän katsoo 
tietämättään Ylösnousseeseen Herraan. 
Virsi 166 viittaa kristallinkirkkaasti täytty-
mykseen: ”Hän syntimme kuiluun on las-
keutunut, taas Luojalle maailman rakasta-
nut. Vain Golgatan rakkaus entiselleen sai 
rikkoutuneen.” Kuoleman ja tuonelan voi-
mat eivät voineet pitää Jeesusta vankinaan. 
Christus Victor, quia Victima: Kristus on 
Voittaja, koska hän on Uhrilammas. 

Profeetta Jeremia koki häväistystä ja 
pilkkaa. Herra suostutteli häntä tahtoon-
sa, ja viimein vastahakoinen profeetta tai-
pui (Jer. 20). Joonaa Herra taivutteli vielä-
kin rajummin, kunnes hän suostui Herransa 
johdettavaksi. Tekstimme lopussa raju ru-
kousvartio päättyy huipennukseen: ”Mutta 
minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. 
Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain 
Herra voi pelastaa.”

Joona koki ylösnousemuksen – kuival-
le maalle! Pian kaikui rohkea parannus-
kehotus suurkaupunki Niniven kaduilla. 
Kansa nöyrtyi, pienimmästä suurimpaan. 
Herra armahti kaupunkia, tuho väistyi. Syn-
tinen ja Jumalaa pakoon lähtenyt mies saa 
olla Jeesuksen esikuva.

Tämä valju kuva viittaa kuitenkin epää-
mättömästi synnittömään Jumalan Karit-
saan, joka murskaa kuoleman vallat ylös-
nousemuksessaan. Pääsiäisen ihmettä voi 
verrata vain ensimmäiseen luomiseen. Syn-

ti raastaa meitä edelleen rajusti, mutta Jee-
suksen voittoon uskossa katsoen saamme jo 
nyt tähyillä täydellisyyden päivään, jolloin 
kuuluu Kaikkivaltiaan Jumalan ihmeelli-
nen sanoma: ”Uudeksi minä teen kaiken.”

Ahti Peltonen
Rovasti, Heinolan kappalainen 

Kuolleet luut heräävät 
henkiin
Joh. 20:19–31
1. sunnuntai pääsiäisestä 11.4. 

Pitkänperjantain kauhut ovat vasta parin 
unettoman yön takana. Jeesuksen valitse-
ma joukko, maailman toivot, on nyt ilman 
toivoa maailmassa, ilman Jumalaa. Trau-
matisoituneina, peloissaan, lukittujen ovien 
taakse paenneina he itkevät murheissaan. 

Pitäisikö heitä moittia? Ylösnousemuk-
sen päivänä useat henkilöt toivat todistuk-
sen siitä, että Jeesus elää. Pietari ja Johan-
nes olivat omin silmin nähneet tyhjän hau-
dan. Kuitenkaan kukaan opetuslapsista ei 
pystynyt uskomaan. Siitä Jeesus toki heitä 
moitti (Mark. 16:10–14). On kyse epäuskon 
synnistä, jos ihminen ei anna tilaa evanke-
liumille pimeässä ja kovassa sydämessään. 
Epäusko tekee ihmisen myös passiiviseksi 
ja pimentää ymmärryksen. Ei silloin älyä 
edes etsiä Jumalaa (Room. 3:11). Pelastuk-
semme onkin siinä, että Jumala on aloitteel-
linen suhteessa meihin. Jeesus tulee ja koh-
taa ihmisen, puhuttelee häntä. 

Jeesus sanoo ensimmäiseksi: ”Rauha 
teille!”. Hän on Rauhan Ruhtinas. Jeesuk-
sen tuoma rauha on aivan uusi ilmiö maa-
ilmassa. Se on rauhaa ennen kaikkea Juma-
lan kanssa. ”Hän kärsi rangaistuksen, jotta 
meillä olisi rauha, hänen haavojensa hin-
nalla me olemme parantuneet” (Jes. 53:5). 
Todellinen rauha ei ole löydettävissä mie-
len manipulaation, uskontojen tai viisai-
den sanojen kautta. Kestävä sisäinen rau-
hakin voi löytyä, kun on ensin rauha Ju-
malan kanssa. ”Hän näytti heille kätensä ja 
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kylkensä.” Rauhan tuojana ja perusteena on 
Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus. 
”Jumala näki hyväksi – – hänen välityksel-
lään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verel-
lä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on 
maan päällä ja taivaissa” (Kol. 1:19–20).

Jeesuksen ensimmäinen julkinen esiin-
tyminen ylösnousemuksen jälkeen antaa 
vahvan viestin siitä, mihin huomio kään-
tyy nyt, kun maailman syntien sovitus on 
valmistettu: Sovituksen sanoman vieminen 
maailman kaikille ihmisille on Jumalan val-
mistamassa pelastussuunnitelmassa vielä 
avoinna. Ylösnousemus räjäyttää lähetys-
työn aallon liikkeelle. Evankeliumin lähe-
tystyö on Jumalan ykkösasia tämän jäljellä 
olevan maailmanhistorian loppuun saakka.  
Golgatalla kaikki oli täytetty, ja lähetystyö 
on taas ”meidän kiitoksemme Golgatasta”. 
”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maail-
man itsensä kanssa eikä lukenut heille hei-
dän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille so-
vituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis 
olemme lähettiläinä.” (2. Kor. 5:19–20.) 

”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin 
lähetän minä teidät.” Lähetystyö liittyy 
tiukasti Jumalan omaan toimintaan (Mis-
sio Dei). Jeesuksen maailmaan tulo oli mis-
sio. Jumala (Isä) lähetti Pojan. Poika tuli 
maailmaan, otti ihmisen muodon ja täytti 
tehtävänsä. Isä lähetti Pojan, niin että tällä 
oli lähettäjänsä auktoriteetti, Jumalan auk-
toriteetti. Nyt viimeisessä vaiheessa Poi-
ka vastaavasti lähettää meidät. Jeesus viit-
taa tässä myös jumaluuteensa paljastamalla 
olevansa lähettäjänä niin kuin Isä, Jumala. 
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa 
ja maan päällä” (Matt. 28:18). ”Minä lä-
hetän teidät, menkää siis.” Lähetystyössä 
meilläkin on Lähettäjän valtuutus ja auk-
toriteetti.

Voi vain kuvitella, kuinka toivottoman 
kaukana toisistaan olivat tuossa hetkes-
sä opetuslasten maailma ja Jeesuksen tar-
joama maailmanlähetyksen haaste. Näiden 
miesten varaan ei kerta kaikkiaan pysty las-
kemaan yhtään mitään. Kukaan järkevä ih-
minen ei uskoisi heille näin tärkeää tehtä-
vää. Jeesus oli kuitenkin valintansa tehnyt – 
ja hän on Jumala. Jumalalle kaikki on mah-
dollista.

Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ot-
takaa Pyhä Henki.” Hän, joka ei ole tämän 
luodun maailman (ajan, paikan, lukkojen) 
rajoitusten alainen, vaan jonka ”välityksel-
lä luotiin kaikki ja joka pitää kaiken koos-
sa” (Kol. 1:16–17), antaa Pyhän Hengen. 
Tässäkin on yksi näyttö Jeesuksen juma-
luudesta. Puhaltelu voi tuntua kummallisel-
ta, mutta kohtaamme siinä saman jumalal-
lisen ”puhaltamisen” kuin 1. Moos. 2:7 ja 
Hes. 37, missä Jumala itse puhaltaa elämän 
hengen tomumajaan tai kuolleisiin luihin ja 
nämä alkavat elää. ”Jokainen, joka on Kris-
tuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadon-
nut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17.) 
”Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.” 

Tämän kohtaamisen jälkeen epäuskoi-
nen, hengellisesti kuollut opetuslapsikin 
oivaltaa, että ristiinnaulitussa ja ylösnous-
seessa Jeesuksessa on keskuudessamme 
elävä Jumala. Pyhä Henki näyttää sen to-
deksi ja uudestisynnyttää ihmisen. 

Tuomaan kohdalla sama tapahtui viik-
koa myöhemmin. ”Minun Herrani ja minun 
Jumalani!” Tuomas löytää omakohtaises-
ti Jeesuksen ristiinnaulittuna ja ylösnous-
seena Vapahtajana ja Jumalana. Se kään-
tää hänen epäuskonsa uskoksi. Aivan sama 
olisi hänelle kuitenkin voinut tapahtua ar-
monvälineidenkin kautta, ilman ”näkemis-
tä”, Pyhän Hengen vaikuttamana, mikä tie 
on Jumalan säätämys uudelle liitolle. Voim-
me turvallisin mielin elää tätä lähetystyön 
aikakautta. Jumala saarnauttamansa hullu-
tuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat ja 
saavat kasteen (1. Kor. 1; Mark. 16). Evan-
keliumi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta 
Kristuksesta on Jumalan voima ja pelastus 
maailman kaikille kansoille kaikkina aika-
kausina. Synteihin kuollut maailma saa to-
dellisen elämän vasta uskon kautta hänen 
nimessään.

Lähetystyön ydin ja sisältö näkyvät kirk-
kaimmin tässä Johanneksen tallentamassa 
lähetyskäskyssä (j. 21–23). Ihmiselämän 
ratkaisevin kysymys on lopulta, ovatko 
synnit todellisesti anteeksiannetut, niin et-
tä viimeisellä tuomiolla pyhän Tuomarin 
edessä ihminen havaitaan uskosta vanhurs-
kaaksi, Kristuksen ristinuhrin tähden, ja saa 
kutsun iankaikkiseen iloon.
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Tämän sovituksen sanoman ja syntien 
anteeksiannon evankeliumin keskeisyyden 
Jeesus jättää meille maailmanlähetyksen 
perinnöksi. Monenlaisella maailmanparan-
tamisella ja elinolosuhteiden kehittämisellä 
on lähetystyössä paikkansa, mutta sen kuu-
luu aina olla toissijaista tärkeimmän rinnal-
la. ”Herrani Kristuksen Jeesuksen tuntemi-
nen on minulle arvokkaampaa kuin mikään 
muu” (Fil. 3:8).   

Tapio Pokka
Pastori, DI, Lähetysyhdis-

tys Kylväjän aluekoordinaattori
Oulu & Japani

Karitsa ja hänen 
laumansa
Joh. 10: 11–16
2. sunnuntai pääsiäisestä 18.4.

Roomalaisten katakombien seinillä toistu-
vat yhä uudestaan kuva-aiheet Hyvästä pai-
menesta. Parraton nuori mies tunikassaan, 
oikea olkapää paljaana, kantaa lammasta 
harteillaan. Paimenen jalkojen juuressa pari 
lammasta katsoo häneen luottavasti. Toisis-
sa maalauksissa paimenta piirittää – hännän 
pituudesta päätellen – rasvahäntälampaiden 
sekä vuohien lauma.

Kuvat ovat kolmannelta ja neljänneltä 
vuosisadalta. Hyvä paimen lienee vanhin 
Kristuksen henkilöä symboloiva kuva. Var-
haiset kristityt irrottautuivat varovasti juu-
talaisten kuvan tekemisen kiellosta. He et-
sivät tapaa, jolla esittäisivät näkymätöntä 
näkyvän avulla. Samalla he tulivat symbo-
lismillaan luoneeksi uudenlaisen taidemuo-
don, josta tuli länsimaisen taiteen oleelli-
nen osa.

Varhaiskristityt samoin kuin Jeesuksen 
aikalaiset ymmärsivät, millainen kaitsija oli 
hyvä paimen, josta Vapahtaja oli kertonut. 
Ikivanha ammatti oli tärkeä ja vaativa. Pai-
men piti huolta tuhansienkin eläinten mää-
kivästä laumasta ulkosalla keväästä myö-
häiseen syksyyn. Sakaalit ja muut nelijal-

kaiset pedot sekä kaksijalkaiset varkaat oli 
torjuttava vuoristossa ja tasangolla, joskus 
oman hengenkin uhalla. Paimen uhmasi 
päivän hellettä ja yön kylmyyttä. Valppaa-
na täytyi olla vuorokaudet ympäri; yöunet 
jäivät usein vähiin. Eläinlääkärin kuin ke-
ritsijänkin taidot olivat välttämättömiä.

Paimen eli laumansa kanssa niin kiin-
teästi, että eläimet tunnistivat hyvin hänen 
kutsuhuutonsa ja seurasivat häntä. Paimen 
oli lauman turva.

Jeesuksen paimen-vertauksen palkka-
renkikin tunnettiin. Palkkalainen syö kuor-
masta: laittaa lihavimmat lihoiksi ja ottaa 
irti kaiken hyödyn, mikä saatavissa on. Hän 
jättää lauman heitteille viimeistään siinä 
vaiheessa, kun vaara uhkaa. Eihän lauma 
ole palkkarengin oma – miksi siis uhrata 
mitään sen tähden? Lauma hajoaa. Voi lam-
masparkoja! Niillä ei ole ketään muuta suo-
janaan kuin paimen.

Jeesuksen kuulijat ja Rooman kristityt 
tunnistivat varmasti hyvin Vapahtajan viit-
tauksen Hesekielin 34. luvun terävään ku-
vaukseen kelvottomasta paimenesta ja loh-
dulliseen kuvaukseen tämän vastakohdas-
ta, hyvästä paimenesta. Jeesuksen olemus 
ja tehtävä aukenivat heille, kun Vapahta-
ja samasti itsensä Hesekielin luotettavaan 
paimeneen: ”Minä olen hyvä paimen.” Jee-
sus ei esitä vertausta, että hän on kuin hy-
vä paimen, vaan sanoo ehdottomasti: ”Mi-
nä olen.”

Rooman alle louhittujen hautakaupun-
kien kammioiden ja komeroiden seinillä ei 
juuri ole kärsivän Kristuksen kuvia. Ehkä 
sarkofagit muistuttavat jo kouriintuntuvas-
ti kärsimyksestä ja kuolemasta, ja Kristus-
han on ylösnoussut. Tuntuu kuin vainajat 
olisi jätetty katakombien yössä Hyvän pai-
menen kannettavaksi aina ylösnousemuk-
sen valoon asti.

Erään katakombin seinältä hahmottuu 
maalaus karitsasta, joka siunaa leipiä. Toi-
sessa maalauksessa ylösnoussut Kristus on 
Pietarin ja Paavalin seurassa. Kristuksen 
hahmon alapuolella seisoo pienellä kum-
mulla Jumalan Karitsa pyhimysten ympä-
röimänä.

Vapahtaja tulee lähelle laumaansa myös 
samastumalla lauman pienimpään, karit-
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saan. Tämä viaton ja virheetön Karitsa teu-
rastetaan ja uhrataan muiden edestä.

Johanneksen ilmestyksessä seisoo teu-
rastettu Karitsa päivien lopulla Pyhän val-
taistuimen edessä, ottaa valtaistuimella is-
tuvan kädestä kirjakäärön ja avaa sen si-
netit. Karitsan hallinnassa tapahtuu kaikki, 
hyvä ja paha, elämä ja kuolema, vapautus 
ja tuomio, alku ja loppu. Hän – Hyvä pai-
men – kokoaa laumansa kuolemankin lou-
hikoista, eikä kuolemaa enää ole. Hän – Ju-
malan Karitsa – on kirkkautena omiensa 
keskellä, eikä yötä enää ole. Näkymätön on 
tullut näkyväksi. Inhimilliset kuvat ja sanat 
eivät sitä tavoita. Usko voi siitä häivähdyk-
sen aavistaa.

Tytti Issakainen

Jumalan kansan koti-
ikävä
Hepr. 13:12–16
3. sunnuntai pääsiäisestä 25.4.

”Kohottakaa katseenne korkeuteen! Ku-
ka on tämän kaiken luonut?” (Jes. 40:26.) 
Koti-ikävä on Jumalan kansan perusmie-
lenlaatu. Ajan merkkejä seuraten kristityt 
kohottavat katseensa ja kaipaavat (Matt. 
24:33). Jos kaipaus meitä vielä odottavaan 
ei ohjaa uskovien henkeä, on seurakunnan 
hengellisessä elämässä väärä painopiste, 
joka edellyttää mielenmuutosta (Kol. 3:2). 
Jos Kristuksessa oleva sovitus ja elämää 
uudistava voima nähdään vain tähän aikaan 
liittyvänä voittona, ei evankeliumissa ole-
van toivon syvintä olemusta ole lainkaan ta-
voitettu (1. Kor. 15:19).  Jumalan kansa elää 
maailmassa aina muukalaisena alituisessa 
kulttuurisokissa (2. Tim. 3:12). Joka tahtoo 
olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan 
vihollinen (Jaak. 4:4). Kristityn eksistens-
sin syvin pohjavire on sidoksissa toiseen 
kotiin, toiseen kaupunkiin, toiseen maail-
maan ja ennen kaikkea toiseen persoonaan. 
Paavalin mieli on tästä kaipauksesta hyvä 
esimerkki (Fil.1:23).

Maailmasta oudolta näyttävän koti-ikä-
vän vuoksi kristittyjä on joskus syytetty sii-
tä, että heistä ei ole tämän maailman vas-
tuullisiksi auttajiksi, koska he eivät keski-
ty koko sydämellään ihmiskunnan ajalli-
siin ongelmiin vaan tähyilevät mielessään 
”muualle”. Kristitty saattaa saada tämän 
vuoksi irrationaalisen ihmisen leiman ot-
saansa. Kristityn vastaus tämänkaltaiseen 
näkemykseen on yksiselitteinen. Mitä lä-
hempänä ihminen on Jumalaa, sitä ratio-
naalisempi hän on ja voi myös sitä parem-
min käydä käsiksi ihmisen ja ihmiskunnan 
ongelmien todellisiin juuriin.

Vastaavasti ihminen, joka on sielunsa ja 
mielensä puolesta irtautunut Jumalasta ja 
siitä todellisuudesta, joka on hänessä, on 
irrationaalinen ja tuuliajolla ihmisyydestä 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän on 
vieraantunut siitä elämästä, joka on Juma-
lassa (Ef. 4:18).Tosin hänen rationsa, joka 
on irti Jumalan läsnäolosta, ei tätä näe ei-
kä voi käsittää. Jumalaton todellisuus, jota 
ei kuitenkaan voi olla missään todellises-
sa mielessä, on äärimmäinen totuuden per-
versio. Saatanallinen harhatodellisuus pyr-
kii hallitsemaan ihmisen mieltä tuottamalla 
pelkkiä heijastuksia, kuvitelmia, väärinkä-
sityksiä ja valheita. Saatana on kaikenlaisen 
valheellisuuden isä. Suurin näistä valheista 
on, ettei Jumalaa eikä hänen valtakuntaansa 
ole olemassa. Jumala taas on totuus, ja hä-
nen henkensä on totuuden Henki. Hänestä 
ja hänen ilmoituksestaan käsin mitataan se, 
mikä on todellista, konkreettista ja oikeaa, 
olipa se sitten ihmisen silmälle näkyvää tai 
näkymätöntä. Näkyvä ja näkymätön eivät 
ole totuuden ja epätotuuden mittari, vaik-
ka erityisesti länsimaisen tieteisuskonnon 
parissa kasvaneet tuntuvat imeneen tällai-
sen merkillisen käsityksen itseensä jo äi-
dinmaidossa.

Jumalan kansan koti-ikävä ei siis ole 
haihattelevaa toiveajattelua vaan perustuu 
totuuden Hengen lahjoittamaan varmaan 
luottamukseen, että Jumala on ikuisen elä-
män lähde ja koko olevaisen Luoja. Kir-
kon marttyyrit ovat olleet tästä puhuttele-
vimpia esimerkkejä kautta historian. Täl-
lainen koti-ikävä puhuttelee vahvasti Juma-
lasta osatonta ihmistä, koska se välittää ym-
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päristöön elävän ja lujan toivon tulevaisuu-
desta, joka on täynnä riemua ja sanoin ku-
vaamatonta iloa silloinkin, kun olosuhteet 
antaisivat aihetta pikemminkin epätoivoon, 
masennukseen ja lamaannuttavaan pelkoon 
(1. Piet.1:8). 

Augustinus muistutti siitä, että Luojan 
ja luodun väliseen suhteeseen perustuen jo-
kaisella ihmisellä on  sisimmässään koti-
ikävä, vaikkei hän vielä Jumalaa tuntisi-
kaan henkilökohtaisesti. Ihmisen sydän on 
rauhaton, kunnes se löytää levon Hänessä, 
joka on puhaltanut ihmiseen oman Henken-
sä. Siksi kristityllä, jossa totuuden Henki 
asuu, on jotakin, mitä jokainen ihminen kai-
paa tiedostamattaan tai tiedostaen, rotuun, 
ikään tai uskontoon katsomatta. Taivaskai-
puu on kaipausta Herran Jeesuksen yhtey-
teen. Evankeliumin julistaminen kansoil-
le on niiden viemistä Jeesuksen läsnäoloon 
vastaanottamaan totuus ja pelastus henki-
lökohtaisesti. Elävän Jumalan läsnäolo, hä-
nen näkemisensä kasvoista kasvoihin, on 
ihmisen onnellisuuden perimmäinen täyt-
tymys. Tämä onni on edessä päin.

Jumalan kansan vaeltaessa kohti kotia 
tärkeintä jo nyt on tietää, ymmärtää ja ko-
kea, että Jumala on itse läsnä tuossa vael-
luksessa. Tämä näkyy selvästi Israelin exo-
duksessa Egyptistä ja siinä, kuinka Jeesus 
valitsi sanansa, kun hän oli antanut lähetys-
tehtävän opetuslapsilleen: ”Minä olen tei-
dän kanssanne kaikki päivät maailman lop-
puun asti” (Matt. 28:20). Jeesuksen läsnä-
olo kaikissa vaiheissa on ratkaisevan tärke-
ää kristittyjen maailmanlaajassa lähetysteh-
tävässä. Ilman hänen läsnäoloaan meidän 
läsnäolossamme me emme voi olla muka-
na siinä suunnitelmassa, jota Jumala toteut-
taa (Joh.15:5).

Joskus kristityt suunnittelevat asioita 
oman päänsä mukaan ja pyytävät siihen 
sitten Jumalan siunausta. Sen sijaan mei-
dän tulisi oppia herkästi kuulemaan ja näke-
mään, mitä Jumala aikoo milloinkin tehdä, 
ja ojentautua suunnitelminemme sen mu-
kaisesti Pyhässä Hengessä rukoillen. Juma-
lan elävä ja todellinen läsnäolo annetaan 
ensisijaisesti uskon, ei näkemisen kautta. 
Heprealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa seu-
rakuntaa jatkuvasti rukoilemaan kiittäen ja 

ylistäen Jumalaa ennen kaikkea sen vuok-
si, että rukouksessa ja kiitoksessa Jumalan 
kansa käy Herransa eteen ja läsnäoloon ja 
Herra tulee kansansa keskelle.

Kristitty on matkalla kotiin. Tämän mat-
kan aikana hän on välittämässä sanomaa 
kaikille valmistetusta kodista, joka on tul-
villaan iloa, riemua ja elämää ja jossa on 
monta asuinsijaa vielä täyttämättä. Tuo ko-
ti tulee olemaan vahvasti monikansallinen. 
Siksi meidän on syytä opetella jo nyt ole-
maan maailmanlaaja kristikansa (World 
Christians), jonka ykseys perustuu siihen, 
että meillä kaikilla on ikävä samaan kotiin 
ja tie sinne käy vain Jeesuksen Kristuksen 
kautta (Joh.14:6). 

Janne Sironen
Pastori, Lähetysyhdistys Kyl-

väjän työaluevastaava

Kun Totuuden Henki 
tulee
Joh. 16:5-15
4. sunnuntai pääsiäisestä 2.5. 

Jeesus puhui maailman vihasta, vainoista 
ja eron kipeydestä, joka tulisi kohtaamaan 
opetuslapsia eri tavoin. Uskonnollisesta 
yhteisöstä poissulkeminen oli juutalaises-
sa elämässä ja uskonharjoituksessa koko-
naisvaltaista sosiaalista sivuun siirtämistä 
ja näin myös hengellisesti syvää hylätyksi 
tulemista. Jeesus kertoi jaksomme edellä, 
että opetuslapset tulisivat olemaan vihan 
kohteina ja kokemaan vainoa synagogan 
taholta ja heidän surmaamisestaan tultai-
siin tekemään pyhä palvelus. 

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. 
Myös Vapahtaja itse tulisi jättämään ope-
tuslapset vähäksi aikaa. Se tulisi olemaan 
heille murheen hetki – kunnes murhe otet-
taisiin pois Hengen johtaessa heitä koko to-
tuuteen. Lopulta lohdutus täyttyy, kun he 
saavat nähdä Jeesuksen jälleen.

Pietari oli jo aiemmin kysynyt Jeesuksen 
poismenosta (13:36–38) saamatta selkeää 
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vastausta. Jeesus puhui siitä myös 14. luvun 
alussa, mutta keskustelu siirtyi silloin kysy-
mykseen Isän näkemisestä. Nyt murhe tuli-
si verhoamaan tapahtumien kulun rohkean 
näkemisen. Olisihan hyvä, että Jeesus me-
nisi tässä vaiheessa Isän luo, koska silloin 
Puolustaja, Pyhä Henki, voisi saapua pal-
jastamaan synnin, vanhurskauden ja tuomi-
on. Paljastaminen on tässä monimerkityk-
sinen sana ja käännettävissä myös ’osoitta-
miseksi’, ’toteen näyttämiseksi’ ja ’nuhte-
lemiseksi’. Perusajatus Jeesuksen sanois-
sa on, että Pyhä Henki oikaisee maailmaa 
synnin, vanhurskauden ja tuomion asiassa. 
Synnin syvin olemus on epäusko, kieltäyty-
minen Jeesuksen vastaanottamisesta (5:38; 
6:36; 8:24; 15:22, 24). 

Vanhurskaus perustuu Jeesuksen mene-
miseen Isän luo. Kristus kuolee väärin syy-
tettynä ja viattomana kärsien mutta osoit-
tautuu vanhurskaaksi, kun Isä ottaa hänet 
vastaan koko maailman syntien sovittajana. 
Vanhurskaus on myös syntisille Jumalan 
edessä hankittua vanhurskautta, kun maa-
ilman syntien poisottaja (1:29) herätetään 
kuolleista meidän vanhurskauttamisemme 
tähden (Room. 4:25).

Tuomion sanotaan jo kohdistuneen tä-
män maailman ruhtinaaseen. Jeesuksen 
kuolemassa Saatanan valta murtui (12:31). 
Tämä ennakoidaan jo tapahtuneeksi.  

Kun Jeesus otetaan Isän tykö, saapuu Py-
hä Henki, joka ei ole voimavirta eikä kes-
keinen ylistyksen kohde. Pyhä Henki on 
persoona, joka tahtoo kaikessa viitata Kris-
tukseen, eikä puhu omissa nimissään vaan 
välittää sen, minkä saa Kristukselta sanotta-
vaksi (j. 13–14). Henki lähtee Isästä ja Po-
jasta eikä toimi ohi Kristuksen ristin eikä 
Jumalan sanan. Hän johdattaa Jeesukseen 
uskovat koko totuuteen ja jakaa Jeesuksen 
sanoja. Jeesuksen sana on myös Isän sana. 
Pyhä kolmiyhteys on läsnä totuuden sanas-
sa täydessä yksimielisyydessä. 

Roomalaiskatolinen kirkko ymmärtää 
jakeet 12–13 niin, että Jumalan ilmoitus ei 
päättynyt apostolien aikaan, vaan Kirkko, 
kirkolliskokous tai paavi, kykenee Jumalan 
Hengen johtamana tekemään uusia päätök-
siä. Samoin karismaattisissa piireissä elää 
paikoitellen jatkuvan ilmoituksen ajatus. 

Luterilainen usko nojaa siihen, että Juma-
lan sana on erehtymätön ja riittävä ohje ei-
kä uutta ilmoitusta enää tule. Kirkon histo-
ria on osoittanut, että piispat ja kirkollisko-
koukset voivat erehtyä ja ovat erehtyneet. 
Vain Jumalan sana näyttää varmasti oikean 
suunnan. Jumalan Henki on puhunut Raa-
matussa eikä puhu itseään vastaan. Siksi me 
tyydymme siihen, mitä Raamattu opettaa, 
ja varomme sellaista ”johdatusta”, joka vie 
pois Raamatun opetuksista. 

”Tässä hän tekee Pyhästä Hengestä saar-
naajan, jottei hänen peräänsä tuijotettaisi 
ylös taivaalle, niin kuin haihattelijat teke-
vät, ja jottei Sanaa ja saarnavirkaa pidettäisi 
turhina, vaan tiedettäisiin ja opittaisiin, että 
hän haluaa olla läsnä Sanassa ja johtaa mei-
dät sen kautta koko totuuteen. Minäkin olen 
näet puoliksi oppinut tohtori, jotten ylpeili-
si liikaa niistä hengistä, jotka ovat jättäneet 
Sanan taakseen, lentäneet pilviin ja istuu-
tuneet Pyhän Hengen siipien alle. Koke-
mus on kuitenkin opettanut minulle liiankin 
usein, että kun päästän ajatukseni vaeltele-
maan ja leijailemaan kohti taivasta ja per-
kele saa minut kiinni Raamatun ulkopuolel-
ta, hän saa mieleni niin sekaisin, etten enää 
tiedä missä itse olen ja missä Jumala on.” 
(Martti Luther: Tienviittoja, selitys jakee-
seen Joh. 16:13.)

Juha Vähäsarja
Pastori, Suomen Raa-
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