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Tässä valaistaan lyhyesti kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän 
jotakin tai useaa raamatuntekstiä.

Usko ja epäusko
Joh. 9: 24–38.
20. sunnuntai helluntaista 
30.10.

Johanneksen evankeliumin 9. luku kertoo, 
että Jeesus paransi sokeana syntyneen. Teks-
ti puhuu sokeudesta ja näön saamisesta se-
kä hengellisestä sokeudesta ja hengellises-
tä näkemisestä. Sokea yleensä näkee tai pi-
kemminkin aistii paremmin paljon sellaista, 
mitä näkevä ei asti. Kuulo, tunto ja tasapai-
noaisti ovat sokealla usein näkevää ihmistä 
paremmin kehittyneitä.

Luvun alussa opetuslapset kysyvät, ku-
ka oli tehnyt syntiä, koska mies oli synty-
nyt sokeana, hän itse vai hänen vanhempan-
sa. Juutalaiset tunsivat mahdollisuuden, että 
kärsimys on Jumalan kasvatusta, joka varje-
lee synniltä (vrt. Hepr. 12:5). Normaalisti 
ajateltiin, että kärsimys oli synnin seuraus-
ta ainakin aikuisten kohdalla. Käsitys siitä, 
että sokeus oli rangaistus synnistä, oli yleistä 
sekä juutalaisuudessa kuten Jobin ystävillä 
että pakanakansojen keskuudessa kuten su-
merilaisissa katumuspsalmeissa. 

Vaikeampi oli selittää synnynnäinen sai-
raus. Sokeus ei voinut johtua miehen syn-
neistä, koska hän oli syntymästään saak-

ka sokea. 2. Moos. 20:5 puhuu seuraavaan 
sukupolveen ulottuvasta rangaistuksesta. 
Hes. 18. luvussa taas puhutaan, että jokai-
nen kärsii vain omien syntiensä tähden. Ps. 
51:7:ssä Daavid tunnustaa olleensa synti-
nen jo syntymästä asti. 

Jeesus vastasi kysymykseen toteamalla, 
ettei mies itse eivätkä hänen vanhempansa 
olleet syynä miehen sokeuteen. Vastaus ei 
ole kaikenkattava periaatteellinen kannan-
otto synnin ja sairauden suhteeseen. Täs-
sä yksittäistapauksessa mies on ollut synty-
mästään sokea, jotta Jeesus voisi tehdä poik-
keuksellisen vaikuttavan tunnusteon Juma-
lan kunniaksi ja mies voisi tulla uskoon. 
Voiko sairaudella olla suurempaa tarkoi-
tusta kuin tuoda parantumisihmeen kautta 
Jumalan suuruus esiin ja tuoda Jumala val-
takunta ihmisten luokse? 

Fariseusten on täytynyt kuulua suureen 
neuvostoon, joilla oli valta erottaa ihmisiä 
synagogayhteydestä.  ”Anna kunnia Jumalal-
le” oli sanonta, joka merkitsi: tunnusta syn-
tisi ja erehdyksesi. Kysymys oli siitä, onko 
Jeesus syntinen mies vai Jumalan mies. Fa-
riseusten argumentti Jeesusta vastaan tuli 
ilmi luvun alussa: ”Ei hän voi olla Jumalan 
mies, koska hän ei noudata sapattikäskyä.” 
Heillä oli selkeä ennakkokäsitys Jeesukses-
ta. He myös halusivat turhentaa sokeana 
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syntyneen todistusarvon. He olivat päättä-
neet erottaa synagogasta jokaisen, joka tun-
nustaisi Jeesuksen Messiaaksi. 

Sokeana syntynyt viittaa siihen tosi-
seikkaan, että hän on nyt parantunut. Fari-
seuk set kysyvät uudelleen parantumis-
ihmeen  yksityiskohtia löytääkseen niistä 
heik kouksia tai ristiriitaisuuksia. Parantu-
nut mies hermostuu. Väittelyn tiimellyk-
sessä hän vetoaa Vanhan testamentin ylei-
sesti tunnettuun johtavaan periaatteeseen, 
ettei Jumala kuuntele syntisiä vaan ainoas-
taan niitä, jotka kunnioittavat häntä ja elä-
vät hänen tahtonsa mukaisesti ( Jes. 1:15; 
Ps. 66:16–18; 109:7; Sananl. 15: 29). Kum-
man osapuolen argumentti oli parempi?

Sokeana syntynyt piti parannuttuaan 
Jeesusta suurena profeettana ja Jumalan 
miehenä. Jeesuksen tekemä ihme oli mie-
helle merkki siitä, että Jumala toimi hänen 
kauttaan, niin kuin aikoinaan Jumala toimi 
Mooseksen ja Elian kautta ihmeitä tehden. 

Fariseuksilta loppuvat argumentit. He 
ajavat miehen ulos. Samalla he todennä-
köisesti erottivat hänet synagogayhtey-
destä. Kun teologiset argumentit loppu-
vat, turvaudutaan kirkkokuriin. Näin toi-
mitaan myös nykyaikana. Voiko luottaa ai-
na hengellisten johtajien arvostelukykyyn? 
Väittelyn aiheena oli Jeesuksen persoona. 
Tämä kysymys on keskeisin kristinuskos-
sa, jonka mukana kristillinen kirkko kaa-
tuu tai kestää. 

Lopputulos osoitti, ettei usko synnyt 
väittelyn tuloksena. Kumpikin osapuoli 
pysyi lähtökuopissa. Riita vain syntyi ko-
ko asiassa. Todellinen usko Jeesukseen Ih-
misen Poikana ja Messiaana syntyi miehes-
sä hänen kohdatessaan Jeesuksen henkilö-
kohtaisella tavalla. Jeesus ei tavannut mies-
tä sattumalta vaan etsittyään hänet käsiin-
sä sen jälkeen, kun oli kuullut, mitä oli ta-
pahtunut. Jeesus etsii meitä pelastaakseen 
meidät. 

Mies ymmärsi, ettei Jeesus ole vain pro-
feetta profeettojen joukossa vaan itse Juma-

lan Poika. Siksi hän lankesi maahan Jee-
suksen eteen. Vain Jumalan edessä polvis-
tutaan ja jopa maataan maassa kunnioituk-
sesta Kaikkivaltiasta kohtaan. Kysymys oli 
kristillisestä uskosta, uskosta Jeesukseen Ju-
malan Poikana, kolmiyhteisen Jumalan toi-
sena persoonana.

Me kaikki olemme sokeita, ellei Jeesus 
tee meistä näkeviä. Toiset uskovat Jeesuk-
seen kohdattuaan hänet. Toiset torjuvat Jee-
suksen eivätkä usko hänen tekojensa todis-
tusvoimaan. Jeesus on Ihmisen Poika, vii-
meisen tuomion toimeenpanija. Sokeat saa-
vat näkökyvyn ja anteeksiannon. Näköky-
vyllä ylpeilleet tuomitaan jäämään pimey-
teen ja synteihinsä. Epäusko ei ole ainoa 
synti. Se on kuitenkin siinä mielessä koh-
talokas, että se on este syntien anteeksisaa-
miselle.

Antti Ijäs
Pastori, SROS:n Varsinais-Suo-

men ja Kanta-Hämeen aluejohtaja

Pyhien yhteys
Matt. 5:1–12
Pyhäinpäivä 5.11.

Jokainen Kristuksen oma on pyhä, Juma-
lalle erotettu. Jos ihminen olisi pitänyt sen, 
mitä Jumala antoi hänelle luodessaan ihmi-
sen omaksi kuvakseen, mitään erityistä Ju-
malalle erottamista hänen kohdallaan ei tar-
vittaisi. Syntiinlankeemuksessa katkesi ih-
misen suhde Jumalaan. Jumala osoitti rak-
kautensa meitä kohtaan. Ihmiseksi tulleena 
hän Kristuksessa sovitti meidän syntimme, 
sillä hän ei tahdo yhdenkään joutuvan kado-
tukseen. Kristuksen hankkimaan anteeksi-
antoon uskoen ihminen palaa Jumalan yh-
teyteen. Raamattu nimittää häntä pyhäksi, 
koska hänen sydämessään asuu Pyhä Hen-
ki. Hengen työtä sanotaan pyhittämiseksi. 
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Se huipentuu ylösnousemukseen. Kristuk-
sen omat saavat kirkastetun ruumiin, jol-
lainen ylösnousseella Vapahtajallakin on. 
On tullut tavaksi muistaa kaikkia vainajia 
pyhäinpäivänä. Kuolema ei kuitenkaan tee 
kenestäkään pyhää. Sen sijaan se, joka kuol-
lessaan on pyhä, on sellainen ikuisesti myös 
kirkkaudessa.

Kristuksen omat kootaan taivasmaahan. 
Jumala luo sen omiaan varten. Jo nyt se on 
todellisuutta Kristuksen omille, vaikkeivät 
he voi sitä nähdä. Samoin kaikkien pyhien 
välillä on näkymätön yhteys. Apostolisessa 
uskontunnustuksessa se on sanottu selväs-
ti. Kirkkokäsikirjakin viittaa ei vain uskos-
sa kuolleisiin vaan myös tällä hetkellä elä-
viin Kristuksen omiin kuvatessaan pyhäin-
päivää. Ei kristityn tarvitse olla vaivautu-
nut, kun häntä kutsutaan pyhäksi. Vaikka 
meissä on uskovina vielä paljon vajavaisuut-
ta jäljellä, silti kaikki Jeesuksen omat ovat 
pyhiä. Asian ydin on siinä, mitä Jumala ar-
mossaan teki. Ihminen ei ansaitse teoillaan 
hänen mielisuosiotaan. Ansio pelastuksesta 
kuuluu Jumalalle, joka kärsi meidän edes-
tämme, jotta me vapautuisimme rangaistuk-
sesta. Kun syntinen kääntyy ja uskoo syn-
tinsä anteeksi annetuksi, se on hänen kii-
toksensa Jumalalle. Usko on nöyrtymistä Ju-
malan edessä ja iloa kristittynä olemisen oi-
keudesta. 

Pyhäinpäivän evankeliumissa Jeesus 
puhuu ihmisen hengellisestä köyhyydes-
tä. Kristuksen omille se on tuttu asia. Il-
man Jeesusta ihminen on rutiköyhä mut-
ta hänen kanssaan upporikas ikuisen elä-
män perillinen. Köyhäksi itsensä tunteva 
on valmiimpi ottamaan apua vastaan kuin 
se, joka edes vähän tuntee pärjäävänsä omil-
laan. Kenelläkään ei ole omia avaimia tai-
vaaseen. Puhuessaan murheellisista Jeesus 
ei tarkoita mitä tahansa murheen aihetta. 
Murhe liittyy siihen, että ihminen tajuaa 
syntisyytensä.

Samaa tarkoittaen Jeesus puhuu van-
hurskauden nälästä. Ensimmäiset ihmi-

set häpesivät itseään lankeemuksensa jäl-
keen. Heiltä puuttui puhtaus. Kristuksessa 
on meidän puuttuva puhtautemme. Se tu-
lee meidän hyväksemme uskoessamme hä-
neen. Meidät ravitaan Jumalan hyvyydellä. 
Jeesukselle itselleen Isän tahdon toteutumi-
nen oli kuin ruoka, joka ravitsi hänet ( Joh. 
4:34). Jumalan lohdutus murheessa ja nä-
lässä olevalle on anteeksianto Jeesuksessa. 
Hän avasi suljetut ovet, niin että ulkopuolel-
la olevat saavat oikeuden astua sisään ja kär-
sivällisesti luottaa Jumalan lupausten täytty-
miseen. Hänen sanansa ei muutu niin kuin 
tunteet, jotka heittelehtivät puolelta toiselle. 
Niihin uskoa ei pidä ankkuroida.

Kristityn elämää varjostavat monet kiu-
saukset, koettelemukset ja halveksunta, jo-
ka on seurausta siitä, että Kristusta halvek-
sitaan. Jeesus puhuu seuraajiensa ristin kan-
tamisesta. Hänen omansa saavat osakseen 
vainoa. Luterilaisen kirkon tunnustuskir-
joissa sanotaan, että he tulevat ristiinnau-
lituiksi Vapahtajansa kanssa. Silti he ovat 
armahtavaisia, koska he tietävät omakoh-
taisesti armahduksen merkityksen. He et-
sivät rauhaa ihmisten kanssa, antavat an-
teeksi ja sovittelevat ristiriitoja luopumatta 
kuitenkaan Jumalan sanasta, hänen tahdos-
taan ja hänen käskyjensä kunnioittamisesta. 
He ovat valona ja suolana maailmassa. Heil-
lä on Kristuksen mielenlaatu. Hän rukoi-
li vainoojiensakin puolesta. Tunnustuskir-
jat lohduttavat ristin kantajia ja ahdistuk-
siin joutuneita vedoten siihen, että Jumala 
vie omiensa ahdingon sellaiseen päätökseen, 
että se koituu heille pelastukseksi. Hän on 
apu kaikessa, antaa kestävyyttä ja lohtua ja 
herättää toivoa.

Monen kristityn ristinä on oma heikko-
us. Kilvoittelu uskossa ei ole helppoa. Kris-
tityssä on kaksi puolta. Toinen on uusi ih-
minen, joka on syntynyt Jumalasta. Se on 
puhdas eikä tee syntiä. Toinen on vanha ih-
minen, joka on synnin tahraama. Se on piin-
tyneenä ihmiseen, myös uskovaan. Sitä vas-
taan kristitty taistelee. Epätoivo valtaa hel-
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posti mielen, kun vanha ihminen näyttää 
voimansa. Epätoivoa tuo sekin, jos ihminen 
luulee, että uskoon tuleminen ja siinä pysy-
minen perustuvat omiin tekoihin.

Siksi vuorisaarnaakaan ei pidä ajatella 
käskykokoelmaksi, jota noudattamalla tul-
laan kristityksi. Siinä on Jeesuksen tärkeä 
opetus siitä, mitä Jumalan Henki saa kristi-
tyssä aikaan. Ensin on kuitenkin usko, sitten 
vasta uskosta seuraavat teot. Ne jäävät kris-
tityillä aina vajaamittaisiksi. Siksi he tarvit-
sevat päivittäistä Kristuksen läsnäoloa elä-
mässään ja häneltä tulevaa puhtautta. Jeesus 
rohkaisee uskoviaan sanomalla, että hänen 
kanssaan he saavat nähdä Jumalan.

Antti Herkkola
Kalvolan kirkkoherra

Jeesuksen lähettiläät
Luuk. 10: 1–12
21. sunnuntai helluntaista 6.11. 

Jeesus valitsi itse opetuslapsensa (Luuk. 
6:12–16). Nämä kaksitoista eivät olleet 
mitään parasta ”A-ryhmää” vaan tavallisia 
työmiehiä, jotka eivät olleet käyneet kou-
luja. He olivat jokseenkin vaatimatonta 
joukkoa, mutta nämä yksinkertaiset mie-
het olivat valmiita oppimaan ja muuttu-
maan Mestarin käsissä toisenlaisiksi. Jee-
sus keskittyi heihin ja antoi heille aikaansa 
ja ohjasi heitä koko ajan tulevaa apostolin 
tehtävää varten. Tästä kertoo erinomai-
sesti Robert E. Colemanin kirja Mestarin 
menetelmä (1981). Siinä käsitellään myös 
päivän evankeliumia mielenkiintoisella 
tavalla. Ensimmäisenä lukukautena Jee-
sus lähetti 12 opetuslasta lähetysmatkalle 
(Luuk. 9: 1–6). Ilmeisesti tältä saarnareis-
sulta saatiin ainakin 60 ”uskoon tullutta” 
vapaa ehtoista julistustyöntekijää mukaan 
kuvioihin. Seuraavana lukukautena Jee-

sus lähetti koko porukan uudelle lähetys-
matkalle. Heitä oli nyt evankelioimistyössä 
mukana 72 henkeä (Luuk. 10:1–12). Vii-
meisenä lukuvuonna, joka päättyi Mesta-
rin kuolemaan, oli tässä ”kansanopistossa” 
Mestarin lähi- ja etäopetuksessa yli 500 us-
kovaa miestä (ylösnousemuksen todistaja-
joukko, 1. Kor. 15:6). 

Vain Luukas kertoo meille tästä toisesta 
lähetysmatkasta, jolle lähetettiin 72 opetus-
lasta pareittain. Miksi 72? Se on sama mää-
rä, joka on Nooan pojista polveutuvien kan-
sojen lukumäärä (1. Moos. 10). Kansoja oli 
siis 72, ja lähetystyö koski kaikkia kansoja. 
Kirkkoraamattu 1938 puhuu 70:stä, Kirk-
koraamattu 1992 72:sta. Oikeasta luvusta 
ei ole täyttä varmuutta. Tärkeintä on muis-
taa, että se oli koko maailman kansojen ko-
konaismäärä sillä hetkellä ja ennakoi sitä, 
että lähetystyö koskee kaikkia kansoja, niin 
kuin Jeesus sitten opetti lähetyskäskyssään 
( Matt. 28:19).

Jeesus luotti opetuslapsiinsa ja lähetti 
heidät kaksittain edellään kaikkiin kau-
punkeihin ja kyliin, joihin hän aikoi itse 
tulla perässä. Hän todella luotti valitse-
miinsa miehiin. He olivat hänen lähetti-
läitään, airuita, joiden tuli julistaa, että ”Ju-
malan valtakunta on tullut lähelle” ( j. 10). 
Näin julistaessaan he antoivat todistuksen 
Vapahtajasta. Kansa oli sen ennakkokuvan 
varassa, jonka he saivat Jeesuksesta. Vas-
tuu oli suuri. He eivät saaneet puhua omi-
aan, vaan lähettilään piti tehdä lähettäjän-
sä tutuksi.

Tätä on lähetystyö edelleen. Lähetys-
työntekijä on Jeesuksen asialla kylvämässä 
Jumalan sanaa ja korjaamassa jo kypsynyt-
tä satoa. Ennen kuin Jeesus antoi lähetys-
tehtävän, hän pyysi opetuslapsiaan rukoi-
lemaan Elon Herraa ja pyytämään lisää vä-
keä sadonkorjuuseen. Tämä on aina ajan-
kohtainen rukouspyyntö. Lähetystyö tarvit-
see työmiehiä ja evankelioiminen evanke-
listoja. Jumala yksin tietää, mikä on riittävä 
määrä. Me pyydämme Herralta lisää lähet-
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tejä ja Jeesuksen todistajia. Herra itse jär-
jestää asiansa.

Lähetystyö ei ole helppoa sadonkorjuu-
ta, vaan siihen kuuluu myös vaikeuksia. Lä-
hettiläs on kuin lammas susien keskellä ( j. 
3). Koko ajan on olemassa vaara, että pedot 
hyökkäävät. Rabbit opettivat, että Israel on 
kuin lammas 70/72 suden eli pakanakan-
sojen keskellä. Jeesus käänsi tämän kuvan 
päinvastaiseksi. 70/72 lammasta on susien 
eli Israelin heimojen keskellä. 

Keitä ovat nykyajan sudet, jotka vastus-
tavat lähetystyötä ja perinteistä kristinus-
koa? Jeesuksen lähettiläs kohtaa maailmas-
sa edelleenkin vihamielisyyttä ja jopa suo-
ranaista vainoa. Avuton lammas voi selvitä 
vaaroista vain Hyvän Paimenen avulla. Lä-
hettäjä pitää huolta lampaistaan myös an-
tamalla selvät ohjeet siitä, miten tulee toi-
mia ( j. 3–11).

Tyhjät kädet ja vähäiset varusteet ( j. 4) 
kertovat meille siitä, että Jumala pitää lä-
hetysmatkalla huolta omistaan. Matkan 
varrella järjestyvät jopa majoitus ja ruokai-
lut. Sanan ja avun saanut auttaa lähettiläs-
tä. Herran työ on myös yhteistä jakamis-
ta ja auttamista. Lähettilään sanat ja teot 
kertovat lähettäjästä, joka ei pakota ketään 
seuraajakseen. Joskus on pudisteltava pölyt 
jalkineista ja mentävä sinne, missä todistus 
Kristuksesta otetaan vastaan.

Matkalla lähettiläs oppii luottamaan kai-
kessa Jeesukseen. Evankeliumin asialla on 
kiire, Siitä kertoo parhaiten ohje, jonka mu-
kaan lähettiläs ei saa jäädä – ajan tavan mu-
kaan – tervehtimään ihmisiä pitkäksi aikaa. 
Jeesus ei kiellä kohteliaisuutta, mutta tehtä-
västä ei saa harhautua edes rupattelemaan 
ummet ja lammet ihmisten kanssa. Moni-
touhuisuutta pitäisi nykyaikana meidän-
kin välttää ja pysyä tiukasti varsinaisessa 
asiassa, evankeliumissa. Lähettiläs edustaa 
maataan. Kristitty on Kristuksen lähetti-
läs, ”nahkakantinen” viides evankeliumi, jo-
ta luetaan eniten. Jos kuulijoissa herää mie-
lenkiinto, he ottavat esille Raamatusta neljä 

varsinaista evankeliumia ja haluavat tutus-
tua Jeesukseen, josta ovat kuulleet lähetti-
lään todistuksen. 

Aki Paavola
Pastori, SROS:n 

Pohjanmaan aluejohtaja

Valvokaa! Valvokaa! 
Valvokaa!
Mark. 13: 33–37
Valvomisen sunnnuntai 13.11. 

Tarvitaan valvomisen sunnuntai, jotta muis-
taisimme valvoa joka hetki. Kirkkovuoden 
pyhistä ”lähinnä viimeisen” kaikki tekstit 
ovat voimakkaita ja puhuttelevia. Psalmin 
90 jakeita lainaan usein hautauksissa: ”Her-
ra, sinä olet meidän turvamme polvesta pol-
veen. – – Jumala, ajasta aikaan sinä olet.” 
Maailmalla on alkunsa ja loppunsa, mekin 
tulemme ja menemme pois, mutta Jumala 
on. Eikö Ikuinen voisi antaa meillekin elä-
män ikuisena?

Profeetoista viimeinen, Malakia, ennen 
500 vuoden hiljaisuutta, on korvana Juma-
lan lasten alakuloisissa keskusteluissa: Mitä 
hyötyä on palvella Jumalaa ja noudattaa hä-
nen käskyjään, koska röyhkeät ovat onnel-
lisia ja pahantekijät ja Jumalan kärsivällisyy-
den koettelijat saavat elää? Kuitenkin Juma-
la kuulee. Tulee päivä, jolloin ”näette jälleen 
eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä, 
te näette, kuka on palvellut Jumalaa ja kuka 
ei ole häntä palvellut.” (Mal. 3:13–18.) Ero 
on, vaikka me emme sitä vielä näe.

Luther sanoo: ”Jumalan tapa on tulla hi-
taasti, mutta varmasti. Samalla tavalla hän 
rankaisee hitaasti, mutta voimallisesti, kun 
on ensin antanut aikaa ja tilaa parannuksen 
tekemiseen. – – Hurskaiden odotusta ja Pa-
han tekoja kestää siis kauan, mutta oikeal-
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la ajallaan Jumala tulee ja antaa molemmil-
le runsaan palkan.” Siksi kuuluu kutsu: ”Jos 
te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, äl-
kää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3:15).

Se aika tulee. Sitä vähää, mitä Jerusa-
lemin temppelistä on jäljellä, alueen län-
simuurin kivet, hämmästelee satunnainen 
matkailija tänäkin päivänä. Mitkä kivet, 
kuinka ja mistä! Niistä sai alkunsa Jeesuk-
sen puhe viimeisistä tapahtumista. Kuuli-
joiden joukossa oli sen sukupolven edusta-
jia, jotka näkivät ja kokivat temppelin ja ko-
ko kaupungin julman hävityksen 40 vuot-
ta Jeesuksen profeetallisten sanojen jälkeen. 
Evankeliumit kirjoitettiin kuitenkin paljon 
ennen vuotta 70 jKr, joten ne eivät ennus-
tuksen toteutumista mainitse.

Jeesuksen puhe maailmanhistorian tule-
vista tapahtumista laajenee ajassa ja tilassa 
koko maailmaa ja ihmiskuntaa koskevak-
si lupaukseksi Ihmisen Pojan ( Jeesuksen) 
paluusta, toisesta tulemisesta. Yhtä heikko 
ja salattu kuin oli hänen ensimmäinen tule-
misensa seimessä makaavana lapsena, yh-
tä suuri voimassa ja kirkkaudessa on ole-
va hänen julkinen tulemisensa tämän van-
han maailman aikakausien lopulla. Silloin 
ei enää vain uskota, silloin nähdään. Tule-
vaisuutta ja sen mukana kaiken tarkoitusta 
koskevat kysymykset saavat vastauksen, niin 
totta kuin ”Juudan leijona”, teurastettu Ka-
ritsa, yksin voi avata molemmin puolin täy-
teen kirjoitetun kirjakäärön (maailmanhis-
torian) valtaistuimella istuvan oikeassa kä-
dessä (Ilm. 5:1–7). Jeesukseen on ihmiselä-
män ja maailman koordinaattiristi asetetta-
va, muutoin harhailu on loputon ja kaiken 
lopussa kosminen hiljaisuus. Ensimmäisen 
ja toisen tulemisensa väliajaksi Jeesus sanoi 
palaavansa sinne, mistä oli tullutkin, teke-
vänsä siellä joitakin valmisteluja, viipyvän-
sä vähän aikaa ja sitten palaavansa nouta-
maan omiaan.

Ovatpa Herran tulemisen odottajat sit-
ten kiihkeitä tai laimeita odotuksessaan, se, 
mistä Jeesus sanoi ”vähän aikaa”, on odotta-

jan mielestä pitkä aika. Jumalan kello kui-
tenkin käy, ei edistä eikä jätätä. Kullekin ta-
pahtumalle on aikansa ja paikkansa. Uuti-
sista kotimaasta ja ulkomailta tulee Jeesuk-
sen tulemista ennakoivia merkkejä.  

Kaiken katoavan keskellä ainoan pitävän 
otteen voi saada vain katoavaisuuden virran 
ulkopuolelta. Sieltä meille ojentuu Jumalan 
katoamaton sana. ”Voimme entistä lujem-
min luottaa profeetalliseen sanaan” (2. Piet. 
1:19). Talolla on herra, ja hän tulee. Joko 
nyt elämme ihmiskunnan suurimman pe-
rikadon mutta myös sen suurimman toivon 
täyttymisen kynnyksellä? Herransa odotta-
jat eivät saa minkään paineen tai houkutuk-
sen eksyttäminä häivyttää sitä tietoisuutta 
mielestään ja todistuksestaan, että on ero 
vanhurskaan ja jumalattoman, uskovaisen ja 
epäuskoisen välillä. Heräämätön ei voi val-
voa. Siksi kutsu valvomiseen on kutsu he-
räämiseen, kääntymiseen ja parannukseen.

Tehtävä ja vastuu. Vaikka palvelija ei 
tiedä aikoja eikä määrähetkiä, milloin kun-
kin asian vuoro Jumalan suuressa suunnitel-
massa tulee, on tunnettava oma tehtävänsä 
ja vastuunsa. Matteuksen evankeliumin vas-
taava kohta (24:45–51) mainitsee erityise-
nä vastuuna talon ruokahuollon.

Ajatus kulkee kumpaankin: maailman 
taloon, jossa Isä meidän -rukouksessa pyy-
tämämme mukaisesti jokapäiväistä leipää 
tulee jakaa oikeudenmukaisesti kaikille, ja 
kirkon taloon, jossa Jumalan sanan tulee olla 
tarjolla ruokkivana eli uskoa synnyttävänä ja 
vahvistavana. Herran tulon odotuksen her-
paantuminen ilmenee palvelijoiden vastuun 
ja tehtävän vääristymisenä ja väärän seuran 
valintana: palvelijatovereita aletaan lyödä, 
ja juoppojen seurassa viihdytään syömäs-
sä ja juomassa.

Ovenvartijalla Jumalan talossa on erityi-
nen tehtävä. Hänen tulee valvoa, että talos-
sa ollaan aina valmiita herran tuloon, ja tä-
hyillä alituiseen ulos, joko isännän hahmo 
näkyy. Raamattu kehottaa sananpalvelijaa: 
”Valvo itseäsi ja opetustasi” (1. Tim. 4:16) 
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ja tuntemaan ajan ja tietämään, mikä hetki 
on käsillä (Room. 13:11). Jeesus sanoi itse-
ään hyväksi paimeneksi, joka asettuu ovek-
si lammastarhaan ( Joh. 10). Eivätkö hänen 
seuraajapaimenensakin huolehdi siitä, että 
lauma saa ruokaa ja lepoa ja sitä raatelevat 
pedot torjutaan? Vartijan tärkeät ja vaikeat 
hetket olivat yön neljä hetkeä vaikkapa ilta-
kuudesta kolmen tunnin jaksoin: ilta, puo-
liyö, aamuyö ja uuden päivän sarastus. Jee-
suksen mukaan keskellä yötä kuului huuto: 
”Ylkä tulee” (Matt. 25:6).

Sitten Jeesus yllättäen laajentaakin oven-
vartijan valvomistehtävän jokaista opetus-
lastaan tarkoittavaksi: ”Minkä minä sanon 
teille, sen sanon kaikille: valvokaa!” Ope-
tuksessaan viisaista ja tyhmistä morsius-
neidoista Jeesus sanoo: ”Heitä kaikkia alkoi 
väsyttää ja he nukkuivat” (Matt. 25:5). Val-
vomisessa ei ole kysymys valveilla olemises-
ta, jopa päinvastoin. Jos ahkeroin siinä, ”että 
minulla aina on puhdas omatunto Jumalan 
ja ihmisten edessä” (Ap.t. 24:16), voin yön-
kin nukkua rauhassa. Valvominen on sitä, 
että joka hetki on turva Jeesuksessa ja kaik-
ki synnit ovat anteeksi annetut. Jos odottaa 
Jeesusta tulevaksi, on valmiina, jos ehtii oma 
kuolema ennen Herraa.

Valvomisen kehotukselle käy niin kuin 
muillekin Raamatun käskyille: Kun laiskaa 
lyöt, ahkera värähtää. Kevytkilvoitus selvi-
ää toteamalla: ”Täytyypä tsempata!” Vaka-
va valvoja sen sijaan löytää itsensä opetus-
lasten seurasta, jotka eivät jaksaneet valvoa 
edes hetken vertaa (Mark. 14:37). Yksi on 
valvonut puolestasi eikä varjelijanasi torku 
vieläkään (Ps. 121:3). Sen valvomisen saa 
uskossa omistaa. ”Herra, meitä heikkojasi 
aina valvovina pidä” (Siionin kannel 131).

Keijo Rainerma 

Kristus, kaikkeuden 
Herra 
Matt. 25: 31–46
Tuomiosunnuntai 20.11.

Tuomiosunnuntai nostaa esiin meidän 
kaikkien lopullisen, ikuisen kohtalon ja sen 
kahtiajaon, joka tulee kerran radikaalisesti 
ja näkyvästi jakamaan koko ihmiskunnan. 
Uuden testamentin painotuksissa ja Jeesuk-
sen ja apostolien opetuksessa ei viimeinen 
tuomio ole harvoin esiin nouseva sivuteema 
vaan kuuluu keskeisenä kaiken opetuksen 
ytimeen. Se on tausta sille, mitä julistusta 
kuulevan ihmisen tulee tehdä nyt. Tämä to-
dellisuus on täysin vastakkainen sille nykyi-
selle populääriluterilaisuudelle, jolla ”ei ole 
aikaa pohtia helvettikysymystä”, kun haluaa 
sekä omassa elämässään että kirkon työn-
tekijänä toisille kohdistamassaan opetuk-
sessa keskittyä tämän hetken todellisiin ky-
symyksiin ja haasteisiin. Paradoksaalisesti 
ihminen voi parhaalla tavalla kohdata myös 
tämän hetken, kun hän on selvittänyt suh-
teensa ikuisuuteen. Kun näin tapahtuu, tuo 
se vapautuksen. Alitajuinen epämääräinen, 
selvittämätön ja torjuttu suhde ikuisuuteen 
sitoo enemmän kuin tämän jokaista ihmis-
tä koskettavan ja vaikeimman kysymyksen 
avoin kohtaaminen ja painiskeleminen sen 
tuoman ahdistuksen kanssa.

Tältä pohjalta ne ratkaisut, joita nyt teh-
dään, voivat tapahtua parhaalla tavalla pit-
källä perspektiivillä. Ikuisuuden torjumi-
nen kaventaa näköaloja. Asiat sidotaan 
vain tähän aikaan. Erilaiset PTS:t tai stra-
tegiat tähtäävät viiden tai viidentoista vuo-
den päähän. Ihmisten henkilökohtaiset va-
linnat voidaan tehdä mielihyväperiaatteella 
vain muutaman minuutin emotionaalisen 
nautinnon saavuttamiseksi. Hetken onni tai 
turvallisuus voi työntää syrjään kaiken jär-
kevän harkinnan ja kaikki eettiset periaat-
teet. Taivaan ja helvetin olemassaolon ja to-
dellisuuden tietoinen ajatteleminen voi mo-
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tivoida ihmistä oikeisiin eettisiin ratkaisui-
hin. Tämä on Jeesuksen viimeistä tuomiota 
koskevan puheen ensimmäinen ydinajatus.

Samalla Jeesuksen puhe tuo esiin toise-
na, vielä tätäkin tärkeämpänä asiana hyvän 
elämän spontaanisuuden. Tekstin mukaan 
vanhurskaat eivät olleet lopultakaan ko-
vin tietoisia eivätkä tarkoitushakuisia, vain 
omaa taivastoivoa pönkittäviä, tehdessään 
toisille hyviä tekoja. Se näyttää mieluum-
minkin nousevan heidän persoonastaan, 
koska persoona on muovautunut sellaisek-
si, että hyviä tekoja tapahtuu, ei siksi, että 
se takaisi heille itselleen taivaspaikan. Tä-
mä on linjassa Jeesuksen opetuksen kanssa, 
jossa hän kehottaa keskittymään puun te-
kemisen hyväksi, jotta sen hedelmätkin oli-
sivat hyviä. Itse hedelmien kanssa askarte-
lu ei tuota tulosta, ellei puu muutu luon-
noltaan hyväksi. Tähän auttaa, että ihmi-
nen tekojensa parissa tehtävän muutostyön 
sijasta keskittyy hoitamaan elämänsä ydin-
tä, suhdetta Jeesukseen ja hänen sovitus- ja 
lunastustyöhönsä. Raamatullisen ja luteri-
laisen teorian mukaan tämän pitäisi tuot-
taa tulosta myös käytännön elämän alueel-
la. Näytön seuraaminen ei ole omassa elä-
mässä mahdollista – näin Herramme teks-
tissämme opettaa – vaan näyttö nostetaan 
esiin kerran Valtaistuimen edessä.

Arno Toivanen
Rovasti, eläkkeellä ole-

va Iisalmen kirkkoherra

Rauhan Ruhtinas 
saapuu
Luuk. 19:28–40
1. adventtisunnuntai 27.11.

Ratsastaja tiellä aasin selässä ei ollut epäta-
vallinen vaan täysin arkinen näky. Siinä ei 

ollut mitään eriskummallista eikä sensaa-
tiomaista, tuskin edes haukotellen merkil-
lepantavaa. Olisiko sen jokapäiväisempää 
ilmestystä kuin päivänpaahteessa taivalta 
ratsullaan verkkaisesti taittava matkalai-
nen saapumassa asioillaan kaupungin por-
teille? Tilannetta voisi verrata meidän ai-
kanamme siihen, että joku kaupunkilainen 
saapuisi harmaalla Toyota Corollallaan os-
toskeskuksen parkkiruutuun: saisiko sellai-
nen sinut ensin siristämään silmiäsi ja sitten 
pomppimaan ja huutamaan riemusta toisin 
kuin koskaan eläessäsi ja kaikki ympärillä 
olevat tekemään samoin, levittämään vielä 
vaatteitaan maahan ajoreitille, koska käsillä 
on elämän ihmeellisin hetki? 

Selitykseksi väkijouk on käytökseen ei 
riitä, että se oli virittynyt arkisesta elämän-
menosta suurimpaan vuotuiseen juhlaan-
sa. Sen tunnetila oli siis valmiiksi kohonnut 
korkeuksiin. Niiden odotus, jotka saapui-
vat Jerusalemiin pääsiäisjuhlille idästä kä-
sin kuten Jeesus, kohdistui matkan loppu-
vaiheissa siihen, milloin pyhä kaupunki il-
maantuisi lopulta näköpiiriin. Kun tämä ta-
pahtui, se oli perinteinen riemuhuudon ko-
hottamisen paikka.

Mistä sitten oikein oli kysymys tässä tu-
tussa kuvassa Jeesuksesta saapumassa pää-
siäiseen valmistautuvaan Jerusalemiin halki 
riemuitsevien väkijoukkojen? Oliko taustal-
la taitavasti organisoitu kampanja, joka las-
kelmoidusti hyödynsi ihmisten uskomuk-
sia, toiveita ja odotuksia? Johtuivatko tapah-
tumat ylivirittyneestä uskonnollisuudesta, 
joka purkautui väkimassojen uskonnollise-
na hurmiona? 

Elämässä on tapahtumia, joita ei voi 
unohtaa. Vielä enemmänkin: on tapahtu-
mia, jotka voivat muuttaa koko elämän ku-
lun. Niiden jälkeen mikään ei ole enää en-
tisensä, vaan kaikki näyttäytyy uudessa va-
lossa ja ymmärryksessä. Kyse voi olla hy-
vin henkilökohtaisesta tai koko yhteiskun-
taa tai aikakautta koskevasta asiasta tai sit-
ten kansan, jopa kansojen historiaan, lopul-
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ta koko maailman historiaan liittyvästä ta-
pahtumasta ja henkilöstä. Jeesuksen saapu-
minen viimeistä kertaa Jerusalemiin täytti 
nuo kaikki nämä vaihtoehdot. Joillekuille 
Jeesuksen saapumista todistaneille tapah-
tuma jäi varmasti mieleen lopuksi elämää. 
Niille, jotka saattoivat asettaa Jeesuksen saa-
pumisen laajempaan, todelliseen yhteyteen-
sä, kysymys oli koko omaa elämää ja maail-
manhistoriaa muuttavasta, koko ihmiskun-
taa koskevasta asiasta. Siksi kaikki evanke-
listat kertovat meille tästä hetkestä.

Ne ulkoiset tapahtumien yksityiskohdat, 
jotka evankelistat kuvaavat meille Jeesuksen 
saapumisesta Jerusalemiin – aasinvarsan 
nouto, Jeesuksen asettuminen sen selkään, 
ratsastus Jerusalemiin ja ihmisten juhlinta – 
vangitsevat huomiokykymme helposti niin, 
että ne peittävät sen valtavan taustan, jos-
ta nämä tapahtumat nousevat ja jota ilman 
niitä ei olisi ollut. Jotakin tästä taustasta tie-
dostivat Jeesusta huutaen tervehtineet ope-
tuslapset. Toisten evankelistojen kuvauksen 
mukaan se ei jäänyt vain heidän huudok-
seen, vaan siihen yhtyivät myös toiset py-
hiinvaeltajat: ”Siunattu hän, kuningas, jo-
ka tulee Herran nimessä! Taivaassa rauha, 
kunnia korkeuksissa!”

Näin ei tervehditty ketä tahansa. Tuo 
tervehdys esitettiin aivan tietylle henkilölle. 
Sillä tervehdittiin kuningasta – jota Israe-
lin kansalla ei ollut enää vuosisatoihin ollut. 
Oli Jumalan profeettojensa välityksellä an-
tamat lupaukset uuden ihannekuninkaan, 
Daavidin jälkeläisen, tulosta ja sen lupauk-
sen täyttymyksen odotus. Se koski Messias-
ta, luvattua Vapahtajaa. Tämä avunhuuto ja 
ylistys esitettiin nyt Jeesukselle.

Saapuessaan Jerusalemiin Jeesus oli tun-
nettu ja suosittu mutta myös vihattu ja pe-
lätty. Hänen kanssaan matkaa ylös Jerusa-
lemiin teki ennen muuta tavallinen kansa, 
jonka keskuudessa hän oli esittänyt valta-
vat opetuksensa Jumalan valtakunnasta ja 
tehnyt monet ihmetekonsa. Ne olivat vies-
tineet voimasta, joka ei ole ihmisestä lähtöi-

sin. Jumalan valtakunta oli kohdannut väke-
västi ihmisten elämän rikkinäisen ja raadol-
lisen todellisuuden. Spitaaliset olivat paran-
tuneet, sokeat saaneet näkönsä, rammat kä-
velivät, mykät puhuivat, pahan riivaamat va-
pautuivat siteistään.

Samoin Jeesus oli osoittanut useaan ot-
teeseen, ettei hän ollut vain rabbi rabbien 
joukossa. Hän oli opettanut arvovallalla, jo-
ta toisilla Jumalan sanan opettajilla ei ollut. 
Jo julkisen toimintansa alussa Jeesus oli il-
moittanut: ”Herran Henki on minun ylläni.”

Itse asiassa Jeesus oli opetuksellaan ja te-
oillaan nostanut itsensä juutalaisten koko 
historian, uskon ja olemassaolon keskuk-
seen. Jotkut hänen kohtaamansa ihmiset 
olivat ihmetelleet, kuka Jeesus oikein oli, ke-
neen häntä olisi verrattava juutalaisten his-
toriassa ja keiden joukkoon hänet tulisi si-
joittaa.

Kun Jeesus kulki kohti Jerusalemia ja 
juutalaisten pyhintä paikkaa, temppeliä, tu-
hannet pyhiinvaeltajat hänen ympärillään 
eivät mahtaneet tajuta, että tuo heidän rakas 
pääkaupunkinsa ja sen ylpeydenaihe, mah-
tava temppeli, siellä suoritettavat lukemat-
tomat uhrit, uskonnolliset juhlat, kaupun-
gin synagogissa luettu ja selitetty Jumalan 
sana olivat kaikki odottamassa täyttymys-
tään, odottamassa tätä yhtä ainoaa, Jeesusta. 
Juuri tästä miehestä profeetat olivat ennus-
taneet. Hän oli luvattu Rauhan Ruhtinas, 
Ihmeellinen neuvontuoja, Väkevä Jumala. 
Hän oli Israelin lohdutus ja toivo. Israel oli 
valittu Jumalan kansaksi, otettu liittoon Ju-
malan kanssa. Pitkässä koulussa, monien 
sukupolvien kokemissa vaikeissa vaiheissa 
se oli saanut oppia tuntemaan Jumalaansa, 
elämään hänen yhteydessään – jotta tämä 
päivä kerran koittaisi: että Jumalan kansa 
saisi ottaa vastaan kuninkaansa.

Kun opetuslasten kädet avasivat aasin-
varsaa paikallaan pitävän köyden solmuja, 
samalla aukenivat Jumalan ikiaikaiset suun-
nitelmat. Vihdoin koitti hetki, jolloin Jeesus 
ei torjunut sitä, että hänet samastetaan jul-
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kisesti Messiaaseen. Tähän asti hän oli si-
tä välttänyt, jotta hänen messiaanisuuttaan 
ei pidettäisi vain maallisena ja poliittisena. 
Hän ei tullut perustamaan rauhanvaltakun-
taansa vihollisen veren vuodatuksella, kuten 
jotkut toivoivat. Hän tuli vuodattamaan ve-
rensä koko syntisen ihmiskunnan puoles-
ta, joka luonnostaan on Jumalan vihollinen. 

Jerusalemiin saapuessaan Jeesus tuli ko-
ko ihmiskuntaa varten. Hän tuli sinuakin 
varten, auttajaksesi, Vapahtajaksesi. Jeesus, 
Jumalan Poika, saapui taivaan kirkkaudes-
ta tämän maailman pimeyteen tehdäkseen 
tyhjäksi Paholaisen teot, kukistaakseen pa-
han, synnin ja kuoleman vallan. Vain sellai-
nen Vapahtaja, jolla on valta kuolemaan ja 
pahuuden todellisuuteen, voi auttaa. Hän 
haluaa tulla elämäämme, jäädä luoksemme, 
kulkea läpi tämän elämän tien kanssamme, 
johtaa perille kirkkauteensa saakka. 

Kuinka sinä otat hänet vastaan? Mitä si-
nun sydämessäsi puhkeaa esiin?

Ilkka Rytilahti
Pastori, SROS:n 

Uudenmaan aluejohtaja

Kuninkaasi tulee 
kunniassa
Luuk. 17:20-24
2. adventtisunnuntai 4.12.

Jeesus sekä aloitti (Mark. 1:15) että lopetti 
(Ap.t.1:3) opetustyönsä puhumalla Juma-
lan valtakunnasta. Myös Raamattuun kir-
jattu viimeinen maininta Paavalista päättyy 
siihen, että hän julisti ”Jumalan valtakun-
taa” ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on 
(Ap.t. 28:31). Jumalan valtakunnasta pu-
hutaan evankeliumeissa niin usein – lähes 
sata kertaa – että sitä voi pitää Jeesuksen 
opetuksen perussisältönä.

Myös fariseukset olivat kuulleet Jeesuk-
sen puhuvan aiheesta. Ei käsite ennestään-
kään ollut heille outo. Vanhan testamentin 
malkut ja Uuden testamentin basileia tar-
koittavat kirjaimellisesti ’kuningaskuntaa, 
kuninkuutta, herruutta, hallintavaltaa’, ei-
vät niinkään ’aluetta’. Etenkin Psalmeissa Ju-
malaa ylistetään kuninkaana: ”Herra on ku-
ningas aina ja iäti!” (Ps. 10, 29, 47). Luukas 
(19:11) kirjoittaa, että ”monet luulivat Ju-
malan valtakunnan ilmestyvän aivan koh-
ta”. Tämä odotus perustui tiettyihin Vanhan 
testamentin ennustuksiin (mm. Dan. 2:44), 
joiden mukaan Jumala pystyttää ”valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu”.

Jumalan valtakunnan odotus kietoutui 
yhteen sen kuninkaaksi voideltavan hen-
kilön, Messiaan, odotuksen kanssa. Valta-
kunnan kuningas olisi sekä Daavidin poi-
ka (2. Sam. 7:13) että Ihmisen Poika (Dan. 
7:13–14 KR 1938). Johannes Kastajasta 
kerrotaan, että ”kansa oli odotuksen vallas-
sa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes eh-
kä Messias.” (Luuk. 3:15.) On mahdollis-
ta, että fariseusten mieltä hiersi sama ky-
symys Jeesuksen suhteen. He eivät kuiten-
kaan suoneet Jeesukselle sitä kunniaa, että 
olisivat kysymyksellään tulleet liittäneeksi 
Messiaan tittelin Jeesukseen. Heistä oli mu-
kavampi muotoilla kysymys toisella tavalla. 

Jeesuksen vastaus osoittaa, että farise-
ukset odottivat näkyvää, maan päällä to-
teutuvaa ja Israelin kannalta suotuisaa Ju-
malan valtakuntaa (vrt. opetuslapset, Ap.t. 
1:7). Lääkäri Luukas käyttää lääketieteellis-
tä termiä parateereesis ’diagnosointi’ siteera-
tessaan Jeesuksen sanoja siitä, ettei Jumalan 
valtakunnan ”tuloa” voi tarkkailla tieteellisin 
metodein. Alkoihan valtakunnan tulo kes-
kuuteemme neitseen kohdussa. Neitseestä-
syntyminen on meille annettu taivaallisen 
kuninkaan varma tuntomerkki ( Jes. 7:14), 
mutta sitä merkkiä ei todellakaan voi tark-
kailla tieteellisesti.

Tarkkailunhaluisille Jeesus osoittaa toi-
sen kohteen: ”Katsokaa (iduu, jota käyte-
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tään silloin, kun aiotaan sanoa jotakin to-
della huomionarvoista tai hämmästyttä-
vää): Jumalan valtakunta on keskellänne.” 
Jeesuksen persoonassa Jumalan valtakun-
ta seisoi kyselijöiden silmien edessä! Kään-
nös ”on keskellänne” (KR 1992) on parem-
pi kuin ”sisällisesti teissä” (KR 1938), sillä 
vasta seuraavassa jakeessa Jeesus alkaa pu-
hua opetuslapsilleen. Vain näiden sydämes-
sä Jeesus – ja Jumalan valtakunta – ovat saa-
neet ja saavat sijaa.

”Ihmisen Poika” oli Jeesuksen itses-
tään käyttämä nimitys maan päällä, kärsi-
vänä Herran palvelijana ( j. 25). Saman ni-
men hän säilyttää itsellään myös kirkastet-
tuna Kuninkaana ( j. 24; Dan. 7:14). Niin-
pä ilmaus ”Ihmisen Pojan päivä” voi viitata 
molempiin. Vaikka opetuslapset ovat oppi-
neet tuntemaan Jeesuksen omien syntien-
sä Sovittajana, heidän ymmärryksensä hä-
nestä on edelleen vajavaista (1. Kor. 13:12). 
Olemme alttiit eksytyksille. Meitä kiusaa se, 
että monien asioiden kohdalla emme näe to-
tuutta selvemmin. Oma viisaus ei riitä. Sa-
maan aikaan on monia, jotka väittävät löy-
täneensä ”täyden evankeliumin” ja siksi ju-
listavat: ”Hän, Messias, on täällä!” ( j. 23; 
Mark. 13:21.) Opetuslapsi ehkä huokaa: 
”Voi, kunpa Jeesus olisi vielä täällä, jotta 
voisimme kysyä häneltä itseltään!” Matteus 
(24:24) ja Markus (13:22) ilmoittavat vää-
rien profeettojen (suoranaisiksi) tuntomer-
keiksi ”suuret tunnusteot” (seemeion, sama 
sana kuin oikean apostolin tunnusteoista, 2. 
Kor. 12:12) ja ”ihmeet”. Lohduttakoon mei-
tä se tieto, ettei Jeesuksen mukaan uskonelä-
mässä ole mitään vialla, vaikka ”ette saa näh-
dä” – päinvastoin.

Paavali opastaa selviytymään harhojen 
viidakosta muistuttamalla, että Kristus on 
yhtä lähellä ihmistä kuin on hänestä julistet-
tu uskon sana, se sana, joka on ”sinun suus-
sasi ja sinun sydämessäsi” (Room. 10:6–8). 
Sana ja sakramentit synnyttävät uskon ja 
halun tunnustaa, että Jeesus on ylössnous-
sut Herra, ja niin ”olet pelastuva” (Room. 

10:9). Siksi Jeesus kielsi lähtemästä ”min-
nekään” häntä etsimään. Nyt on Sanaan pi-
täytymisen ja kärsivällisen odotuksen aika 
( Jaak. 5:7–8). Niin tehdessämme olemme 
todella hänen opetuslapsiaan ( Joh. 8:31) 
ja lapseutemme perusteella saamme kerran 
”perinnöksi” (1. Piet. 3:9) siunauksen eli Ju-
malan valtakunnan sen koko täyteydessä.

Jeesus opettaa sitten myös näkyvän ja 
konkreettisen Jumalan valtakunnan tule-
mista. Se on oleva yhtä näkyvä ja todellinen 
kuin hän itse ilmestyessään taivaan pilvissä, 
niin että ”kaikki ihmiset näkevät hänet”. Sil-
loin alkaa hirvittävä vaikeroiminen kaikki-
en kansojen keskuudessa. ”Näin on käyvä. 
Aamen.” (Ilm. 1:7.) Jeesuksen opetuslapsille 
taas Ihmisen Poika on heidän rakas sulha-
sensa, jolle he ovat kihlatut (2. Kor. 11:2) ja 
jonka paluusta he ovat kauan unelmoineet. 
Hän on sekä heidän Lunastajansa että hei-
dän Kuninkaansa ( Jes. 44:6). Miten ylpeä 
ja kiitollinen olenkaan Hänestä! Vihdoin-
kin saamme olla yhdessä, pysyvästi! 

Lea Lukka
FM, lehtori, Lähetysyhdistys 

Kylväjän Japanin lähetti

Itsenäisyyspäivän 6.12. sanaa 
ei selitetä, koska aihetta 
käsitellään artikkeliosastossa.

Johanneksen todistus
Joh. 1: 19–27 
3. adventtisunnuntai 11.12. 

Niin kuin kaikki suuri kirjallisuus on elä-
mäkertakirjallisuutta, on elävä saarna todis-
tusta. Kolmena päivänä Johannes Kastaja 
antaa henkilökohtaisen todistuksen Jeesuk-
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sesta ( Joh. 1:19–28, 29–34, 35–42). Teks-
timme on näistä ensimmäinen.

Yhä uudestaan hämmästelee evanke-
liumien suurenmoisuutta, kuinka evanke-
lista esimerkiksi tapahtumien ja puhutun 
runsaudesta tiivistää olennaisimman. ”Ih-
miset ovat puhuneet (kirjoittaneet) Pyhän 
Hengen johtamina” – todellakin, niin kuin 
2. vuosikerran epistola 2. Piet. 1:21 toteaa! 
Nykyisessä luterilaisessa saarnassa saarnaa-
jan persoona on häivytetty, ja kristillisyys on 
ulkoistettu jumalapuheeksi. Ketä sellainen 
koskettaa, ja mitä se muuttaa? Eikö sananju-
listuksessa olisi palattava todistukseen, jos-
sa on kaksi aihetta: Jeesus ja se, mitä hän on 
minulle tehnyt?

Ensimmäisen todistuksensa Johannes 
antaa viralliselle ja korkeasti oppineelle lä-
hetystölle.  Jerusalemista oli lähetetty us-
konnon ja oikeuspolitiikan asiantuntijat 
ottamaan selvää, kuka autiomaan profeetta 
oikein oli ja mistä oli kysymys. Syntynyttä 
kansanliikettä ei voinut enää sivuuttaa mar-
ginaali-ilmiönä.

Lähettäjinä mainitaan vain yleisesti Jo-
hanneksen evankeliumissaan paljon käyt-
tämä sana juutalaiset.  Tähän ilmeisesti si-
sältyvät ylemmän papiston eli saddukeus-
ten edustajat, fariseusten edustajat ja alem-
paa papistoa, jota sukua Johannes Kastaja-
kin oli. Ilmassa oli Messias-odotusta. Sii-
hen sisältyivät sekä eskatologinen, lopuna-
jallinen sävy että kansallispoliittiset vapaus-
odotukset. Kysyjät eivät tosin mainitse Mes-
sias-sanaa, mutta kaikki Johannesta myöten 
aavistavat ajatukset.

Kuka sinä olet? Tämä on haasteellinen 
kysymys vastattavaksi kenelle tahansa. Ai-
nakin suomalainen alkaisi nimen jälkeen se-
littää, mitä hän tekee. Markkinatalouden te-
kemiskeskeinen ihmisen määrittely on niin 
vallitseva, että ihmisten arvoa ja tasa-ar-
voisuuttakin mitataan sillä, mitä he teke-
vät. Siksi ei koskaan saa unohtaa kristillistä 
ihmiskäsitystä: Olet Jumalan luoma ja ra-
kastama, langennut, mutta Jeesuksen kal-

liisti lunastama ja siksi ainutlaatuinen ja ar-
vokas. Jumala määrittelee ihmisen suhtees-
sa itseensä: et ole sattuma, merkityksetön-
tä protoplasmaa, hiukkanen maailmankaik-
keudessa, vaan jo ennen maailman perusta-
mista Kristuksessa valittu elämään Jumalan 
lapsena ikuisesti (Ef. 1:4–11).

Ihmeellisen rohkeasti ja samalla syvän 
nöyrästi Johannes näkee itsensä ja elämän-
sä Jumalan suuressa suunnitelmassa. Hän 
vastaa ensin kieltävästi ja sitten myönteises-
ti. Hän ei ole Messias (kreikaksi Kristus), 
ei profeetta Malakian lupaama Elia (Mal. 
3:23) eikä Mooseksen lupaama profeetta 
(5. Moos. 18:15). (Profetiat ovat sunnun-
tain teksteissä.) Johannes oli kysymysmerk-
ki ja häirikkö viralliselle uskontolaitokselle 
mutta poikkesi julkisella sanomallaan myös 
Qumranin luostariin eristäytyneistä essea-
laisista, jotka hekin odottivat Messiasta.

Jotakin lähetystön pitäisi kuitenkin osa-
ta vastata lähettäjilleen. Johannes todistaa 
Jesajan sanoin: ”Minä olen ääni, joka huu-
taa autiomaassa: Tasoittakaa Herralle tie” 
( Jes. 40:3). Jeesus on Sana ja tulee Sanassa. 
Johannes on Sanaa huutava ääni. Inhimilli-
nen ja rajallinen sana kantaa jumalallista ja 
ääretöntä pelastusta. Onko meidän äänem-
me Jeesuksen, hyvän Paimenen, ääni?

Miksi sitten kastat? Siellä missä on hen-
gellistä liikehdintää ja etsintää, nousee esille 
yleensä myös kastekysymys. Fariseuksille oli 
tuttua, että kasteseremonia olisi ajankohtai-
nen Messiaan päivinä, sillä olivathan Hese-
kiel (36:25) ja Sakarja (13:1) ennustaneet 
puhkeavasta lähteestä ja vedestä, joka puh-
distaa synnistä ja saastaisuudesta. Ellet ole 
Messias, Elia etkä se profeetta, miksi kastat, 
ovathan juutalaiset jo Jumalan kansaa.? Asia 
olisi toinen, jos olisi kysymys pakanoista.

Sanojen: ”Minä kastan vedellä” jälkeen 
odotamme sanaa toisenlaisesta kasteesta, 
mutta sitä ei tulekaan. Kasteenkin tarkoi-
tus on viitata Kristukseen ja johtaa hänen 
luokseen. Vielä ei ollut kysymys kristilli-
sestä kasteesta. Johanneksen ( ja opetuslas-
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tenkin samanaikainen kastetoiminta) kaste 
oli parannuksen kaste: ihmiset tekivät pa-
rannuksen ja halusivat tunnustautua uu-
teen elämäntapaan antamalla kastaa itsen-
sä. Kristillinen kaste tuli mahdolliseksi vas-
ta Jeesuksen sovituskuoleman ja ylösnou-
semuksen jälkeen, sillä kaste liittää näiden 
osallisuuteen (Room. 6). Silloin vasta Jee-
sus kasteen asettaakin. Siksi Apostolien te-
ot (19:3–7) kertoo, että Johanneksen kas-
tamat saivat vielä kristillisen kasteen. Sen 
sijaan Raamattu ei tunne yhtään sellaista 
tapausta, jossa ”Jeesuksen nimeen” tai ”Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” kastettu 
olisi kastettu uudelleen. Kristillinen kaste 
ei ole ihmisen tekoa ja lahjaa Jumalalle vaan 
Jumalan tekoa ja lahjaa ihmiselle.

Rabbiinisen sanonnan mukaan kaiken 
palveluksen, jonka orja tekee isännälleen, 
tekee oppilas opettajalleen paitsi sitoo hä-
nen kengännauhansa. Johannes tekee itsen-
sä suhteessa Kristukseen orjaa halvemmak-
si. Jumalan pyhät jäävät usein tältä maail-
malta huomaamatta, ja paljon arvokasta jää 
kätketyksi. Kohtalokasta on, jos Jeesus jää 
tuntemattomaksi. Kunpa emme halveksi-
si ja torjuisi Jeesuksen todistajia heidän vi-
kojensa vuoksi emmekä Jumalan sanaa ja 
kasteen lahjaa, jotka tekevät meille Jeesuk-
sen tunnetuksi ja tuovat hänet vastaanotet-
tavaksi!  Tunnemmehan vain sen Kristuk-
sen, jonka Raamattu meille ilmoittaa ja jon-
ka todistajiksi meidät on kutsuttu.

Tapahtumapaikka oli Betania. Lisä-
ys Jordanista on tarpeen, etteivät evanke-
liumin lukijat sekoittaisi paikkaa toiseen, 
paljon tunnetumpaan Betaniaan, joka oli lä-
hellä Jerusalemia. Siellä oli Marian, Martan 
ja Lasaruksen ystäväkoti ( Joh. 11:1).

Keijo Rainerma

Herran syntymä on 
lähellä 
Matt. 1: 18–24
4. adventtisunnuntai 18.12.

Neljäntenä adventtisunnuntaina huomio 
suuntautuu jo Jeesuksen Kristuksen synty-
mään. Evankeliumi kertoo Joosefi sta ja Ma-
riasta, jotka valmistautuvat Jumalan Pojan 
syntymään. Pyhän tekstit ovat outo sekoitus 
toisaalta äärimmäisen suuresta ilosta, toi-
saalta järkyttävästä ahdistuksesta, epävar-
muudesta ja tuskasta. Ehkäpä siksi neljäs 
adventtisunnuntai tulee teemoiltaan lähim-
mäksi meidän elämäämme, jossa ilon ja ah-
distuksen aiheet tuntuvat usein olevan ko-
vin lähellä toisiaan.

Teksteissä ilon tunnot nousevat ennen 
muuta esiin Jesajan jakeista ja Paavalin Kir-
jeestä roomalaisille. Synkkien aikojen kes-
kelle oli tullut kirkas valon välähdys, joka 
häivytti ainakin hetkeksi huolet ja mur-
heet. Valosta pimeyden keskellä puhuu päi-
vän evankeliumi kertoessaan, kuinka kah-
den ihmisen tulevaisuudensuunnitelmat ro-
muttuivat kerralla.

Nuori Maria oli luvattu vaimoksi Joo-
sefi lle. Hän oli muiden nuorten naisten ta-
voin valmistautunut kodissaan siirtymään 
uuteen elämän vaiheeseen. Hän valmistau-
tui nuoren naisen suurimpaan ilojuhlaan 
eli häihin, joita vietettäisiin hänen ja sulha-
sen kunniaksi koko kylän riemuitessa hä-
nen kanssaan ja ylistäessä hänen onneaan.

Sitten yhtäkkiä kaikki ne ruusunpunai-
set tulevaisuuden kuvat olivat poissa. En-
keli oli ilmestynyt hänelle ja kysynyt, tah-
toisiko hän tulla Vapahtajan äidiksi. Myön-
tävä vastaus merkitsisi, että häntä syytet-
täisiin uskottomuudesta. Joosef voisi täysin 
perustein hylätä hänet eikä hän myöskään 
saisi milloinkaan viettää suurta riemullista 
hääjuhlaa. Suostuminen enkelin esittämään 
pyyntöön toisi monia synkkiä pilviä hänen 
elämäänsä. Helpointa ei suinkaan olisi, et-
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tä häntä alettaisiin pitää huonona naisena.
Näin Maria sai jo heti enkelin vierailusta 

alkaen ymmärtää, että Vapahtajan vastaan 
ottaminen ei toisi hänelle helppoa elämää. 
Myöskään syntyvä lapsi ei saisi helppoa al-
kua elämälleen. Hänkin joutuisi kokemaan 
ympäristön halveksuntaa siksi, että äiti oli 
tullut raskaaksi ennen avioliiton alkamista. 
Myöhemmin Heprealaiskirjeen kirjoittaja 
Jeesuksen elämää ajatellessaan sanoikin, et-
tä hän oli kaikessa kiusattu – kuitenkin il-
man syntiä.

Itse asiassa Jeesuksen pilkkaaminen jat-
kuu monessa mielessä edelleenkin. Yh-
den sellaisen esimerkin kertoi tutkija Ol-
li-Pekka Vainio, kun hän vastikään erääs-
sä jouluun liittyvässä kirjoituksessaan ker-
toi: ”Odotin raitiovaunua Stockmannin kul-
malla. Näyteikkunassa oli pieni seimiasetel-
ma. Vieressäni seisoi pariskunta, joka katse-
li seimessä makaavaa Jeesus-lasta. Nainen 
tokaisi miehelle: ’Kyllä ne kristityt tunke-
vat uskoaan joka paikkaan. Edes jouluna ei 
saa olla rauhassa.’”

Hyvin synkältä tuntui siis Marian elämä 
enkelin ilmestyttyä hänelle ja hänen suos-
tuttuaan ottamaan vastaan tehtävä tulla Va-
pahtajan äidiksi.

Kuitenkin Luukkaan evankeliumiin tal-
letetusta Marian kiitosvirrestä ei ole nähtä-
villä viittaustakaan tähän inhimilliseen tus-
kaan ja pimeyteen, jonka keskelle nuori Ma-
ria yllättäen joutui. Kiitosvirressään hän sa-
noo (Luuk. 1:46–47): ”Minun sieluni suu-
resti ylistää Herraa, ja minun henkeni rie-
muitsee Jumalasta, vapahtajastani.”

Neitsyt Mariankin ilo oli kuitenkin-iloa. 
Huolimatta kaikesta siitä inhimillisestä ah-
distuksesta, jonka keskelle hän joutui, hän 
iloitsi täysin sydämin Vapahtajasta, joka oli-
si syntyvä hänestä.

Joosef ei voinut tietää, miten Marian ras-
kaus oli alkanut. Niinpä mies joutuikin han-
kalaan tilanteeseen. Hänellä ei tuossa vai-
heessa ollut muuta vaihtoehtoa kuin uskoa 
Marian olleen hänelle uskoton. Sellaisesta 

tilanteesta oli Mooseksen laissa myös selvät 
määräykset: uskottomuudesta olisi rangais-
tuksena kuoliaaksi kivittäminen. Tosin Jee-
suksen aikana tavallisesti sovellettiin eräs-
tä toista Mooseksen lain kohtaa (5. Moos. 
24:1): ”Jos avioliiton solminut mies lakkaa 
pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä 
jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vai-
molleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan.”

Esimerkiksi rabbi Shammain mukaan 
epämieluisa voi tässä yhteydessä tarkoit-
taa vain, että vaimo on tehnyt huorin. Roo-
man valtakunnan alaisuudessa elävillä juu-
talaisilla ei ollut oikeutta langettaa kuole-
mantuomiota, joten siitäkin syystä avioero 
oli yleinen seuraus huoruudesta. Avioliitto-
sopimuksen purkamista suunnitteli myös 
Joosef. Näin hänenkin tulevaisuuden suun-
nitelmansa ajautuivat karille.

Avioeropäätöksen tehtyään Joosefi lla oli 
kaksi tapaa edetä. Hän voisi kutsua kokoon 
julkisen oikeudenkäynnin, jossa koko yhtei-
sö saisi selville Marian uskottomuuden, tai 
järjestää yksityisen oikeudenkäynnin: hän 
purkaisi liiton kahden todistajan läsnä ol-
lessa.

Joosefi n pohdinta antaa meille tilaisuu-
den kurkistaa hänen sisimpäänsä. Hän tah-
toi elää Jumalan tahdon mukaista elämää ja 
olisi mielellään tahtonut avioituakin Marian 
kanssa, mutta tämän raskaus näytti tehneen 
sen vaihtoehdon mahdottomaksi. Näin hä-
nen suunnitelmansa tulevaisuuden varalle 
olivat särkyneet. Kovin suurta iloa hän ei 
noina valinnan päivinä ole tuntenut. Synk-
kyys on täyttänyt mielen.

Joosefi akin Jumala kuitenkin hoiti. Joo-
sef sai taivaasta viestin Vapahtajan syntymi-
sestä. Millään muulla tavallahan hän ei olisi 
voinutkaan tietää, että Maria oli ollut koko 
ajan uskollinen hänelle.

Joosef sai myös tietää, mikä nimi lapsel-
le olisi annettava. Poika saisi nimekseen Jee-
sus, joka tarkoittaa ’Herra pelastaa’. Maail-
maan oli tulossa Vapahtaja, joka pelastaisi 
synneistä koko kansan mutta myös Joosefi n.
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