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Sananselitystä

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden 
kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan 

tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä 
sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi.

Tämä jakso alkaa neljännestä pääsiäisen 
jälkeisestä sunnuntaista 18.5. ja päättyy 

kirkastussunnuntaihin 3.8.
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Taivaan kansalaisena 
maailmassa
jes. 32:15–20
4. sunnuntai pääsiäisestä 18.5.

4. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai on ilon 
ja kiitoksen päivä. Sunnuntain vanha ni-
mi, Cantate, nousee Psalmista 98: ”Lau-
lakaa Herralle uusi laulu.” Samaan iloon 
liittyy Vanhan testamentin teksti Jesajan 
kirjan luvussa 32. 

Jesajan profeetallinen näky on täynnä 
toivoa. Teksti säteilee messiaanisen ajan 
lupausten valoa: ”Metsää kaatuu lakoon, 
kaupunkeja sortuu maahan, mutta te on-
nelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä 
vesi kostuttaa maan.” 

Te onnelliset saatte kylvää! Siellä missä 
Hengen sade kostuttaa maan otolliseksi, 
alkaa autiomaa viheriöidä. Mutta kylväjän 
pitää jaksaa odottaa. Kun Henki kosket-
ta janoisia, on riemullinen uuden kasvun 
aika. Sitä edeltää kärsivällinen odotus ja 
luottamuksessa kylväminen. 

Jesajan kirja pursuaa autiomaa kuvia. 
”Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro 
riemuitsee, se puhkeaa kukkaan!” (35:1). 
”Autiomaan minä muutan vesilam-
mikoiksi ja kuivan hietikon lähteiden 
maaksi” (41:18). Jesajan kielen kauneus 
koskettaa. Hän löytää profeetalliselle sa-
nomalleen luontokuvien vertauskuvalli-
sen voiman: autiomaa, metsä, puut, kau-
riit ja purot, kaikki ne julistavat Jumalan 
kunniaa ja hänen lupaustensa pitävyyttä.

Messiaan tulo merkitsee Jesajalle uut-
ta vapauden aikaa. Hengen läsnäolon tun-
nistaa siitä, että oikeus ja vanhurskaus 
kukoistavat. Ketään ei poljeta. Henki luo 
ympärilleen levollisuutta ja rauhaa. ”Siitä 
kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, 
joka kestää iäti. Minun kansani saa asua 
rauhan niityillä – –.” Hengen sade ei syn-
nytä levottomuutta, ei hätäilyä, ei mitään 
pakotettua tai nostatettua. Hengen vaiku-
tuksesta syntyy kestävä rauha niin ihmis-

ten sydämessä kuin heidän välilläänkin. 
Ihmisten rauhat voivat rikkoutua, mutta 
Hengen rauha on särkymätön. 

Messiaaninen aika merkitsee vapautta 
koko luomakunnalle. ”Saatte päästää här-
känne ja aasinne vapaasti kulkemaan lai-
tumilla.” Kuivana aikana eläimet sidottiin 
kiinni, etteivät ne olisi talloneet muuten-
kin kuivaa maata elinkelvottomaksi. Mut-
ta kun sade hedelmöitti maan, nekin pääs-
tettiin vapauteen yltäkylläisen vihreyden 
keskelle.

Paavali puhuu samoin (Room. 8:19–23)
luomakunnan odotuksesta, kuinka kaikki 
luotu huokaa ihmisen lunastuksen odo-
tuksessa. Nyt koko luomakuntaa painaa 
ihmisen lankeemuksen paino. Mutta ih-
misellä ja luonnolla on sama toivo: lunas-
tuksen päivänä koko maa ylistää Messias-
ta, vapauttajaa.

Jesajan kirjan sade on messiaanista sa-
detta, Hengen sadetta, joka synnyttää 
uutta elämää kaikkialla, minne se ulot-
tuu. ”Meihin tulee korkeudesta henki. 
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätar-
haksi.” Henki kostuttaa maan missä tah-
too ja milloin tahtoo. Hengen työtä ei voi 
ohjailla eikä hallita. Mutta kaipaava voi 
nostaa kasvonsa taivasta kohden sateen 
odotuksessa ja pitää kylvöastiansa val-
miina. 

Paavali iloitsee epistolatekstissä 
(Room. 8:9–11), miten Jumalan Henki syn-
nyttää kuolleen elämään. ”Jumalan Henki, 
hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, 
on tekevä eläviksi myös teidän kuolevai-
set ruumiinne teissä asuvan Henkensä 
voimalla.” Jumalan Henki tekee eläväksi 
ruumiin, sielun ja hengen. Usko koskettaa 
koko ihmistä synnyttäen ilon ja kiitoksen 
elämän rikkaudesta. Juuri siksi Paavali 
muistuttaa, että ”teidän ruumiinne on Py-
hän Hengen temppeli” (1. Kor. 6:29). Kris-
tillinen usko ei ole ruumiinvastaista hen-
kisyyttä vaan koko ihmisen kääntymistä 
elävän Jumalan puoleen.
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Evankeliumitekstissä (Joh. 17:6–10) Jee-
sus kiittää Isää siitä, että ”minun kirk-
kauteni on tullut julki heissä”. Jumalan 
kirkkaus saa tulla näkyviin Jeesuksen ys-
tävissä juuri siksi, että Henki on heissä 
tehnyt kuolleen eläväksi. Se kirkkaus ei 
ole ihmisen eikä hänen tekojensa kirk-
kautta, vaan Hengen kirkkautta eläväksi 
syntyneessä.

Onni ja ilo pulppuavat Jesajan tekstistä: 
”Te onnelliset!” Kylväjän työ on monesti 
vaivalloista, eikä sen hedelmiä useinkaan 
saa nähdä. Mutta kun Henki kostuttaa 
maan, kaikki kylvön jäljet tulevat esiin. 
Joskus kylväjä saa itse nähdä kasvun, 
mutta aina hän saa siihen luottaa. Pide-
tään kylvöastiat valmiina, pian sataa.  •

Erkki Jokinen 
Opistopastori, 

Raamattuopiston opettaja

Sydämen puhetta Jumalan 
kanssa
matt. 6: 5–13 
5. sunnuntai pääsiäisestä, 
rukoussunnuntai 25.5.

Ei maailmasta rukousta puutu.
Olen katsellut Länsimuurilla Jerusale-

missa ortodoksijuutalaisten edestakaista 
huojuntaa heidän rukoillessaan raama-
tunlausekoteloineen Abrahamin, Iisa-
kin ja Jaakobin Jumalaa. Olen kuunnellut, 
kuinka Niilin laakson yli kajahtaa mina-
reetista rukouskutsu tosiuskoville. Olen 
seurannut, miten Aasian jättimantereen 
toisella laidalla sytytetään suitsukkeita ja 
jätetään rukouslappuja kullattujen mun-
kinpatsaiden luona buddhalaistemppe-
lissä ja etsitään vastausta ja apua elämän 
kysymyksiin. Näiden, yhden ainoan Juma-
lan nimeä tunnustavien uskojen ja uskon-
non, joka ei lainkaan tunne persoonallista 
Jumalaa, väliin jää puolestaan suunnaton 
miljardikansa satoine miljoonine jumali-
neen, jotka ovat kuitenkin kaikki vain sa-

man perimmäisen, persoonattoman to-
dellisuuden ilmentymiä. Tarpeeksi tiukan 
paikan tullen länsimaisessa maallistu-
neessa kulttuurissa elävästä jumalankiel-
täjästäkin kuoriutuu esiin rukoilija.

Läpi historian eri kulttuureiden ja us-
kontojen ihmiset ovat eri tavoin kään-
tyneet näkymättömän todellisuuden 
puoleen. Onko Jeesuksen opetus vain jat-
ketta tähän moninaisuuteen? Onko hä-
nen rukouksensa vain yksi lisä rukouksen 
paljou teen, yksi pisara rukousten loputto-
massa meressä? 

Mikäli näemme hänen opetuksensa 
ja rukouksensa tällä tavoin, emme tai-
da nähdä lainkaan sitä, mitä hän haluaa 
meidän näkevän. Jeesus ei mieltänyt ope-
tustaan ja antamaansa rukousta vain jat-
kumona inhimilliselle uskonnollisuudel-
le. Hänhän sanoo ensimmäiseksi, miten 
ei ole rukoiltava. Hänelle ei siis riitä eikä 
hän ole tyytyväinen siihen, että ihminen 
ylipäänsä rukoilee. Pelkkä yleisuskonnol-
lisuuden edistäminen ei ollut hänen pää-
määränsä. Sama asenne näkyy myös laa-
jemmin tekstikohdan ympärillä siinä, että 
Jeesus kohdisti kritiikkiä myös tietynlais-
ta almujen antamista ja paastoamista vas-
taan. Millaista? Sellaista, missä ihmisen 
omasta uskonnollisesta teosta, ponnis-
tuksesta tai suorituksesta riippuu, kuu-
leeko Jumala häntä ja hyväksyykö hänet. 

Meidän uskonnollisuutemme ei kui-
tenkaan ole peruste suhteelle Jumalaan, 
ikään kuin tuo suhde olisi olemassa vain 
sen tähden, että huomaamme itsessämme 
uskonnollisen ulottuvuuden ja toimimme 
sen mukaan. Jeesuksen sanoissa kuvas-
tuu kaiken aikaa se, mikä meiltä itseltäm-
me aina puuttuu. Meiltä puuttuu välimies 
– välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Sa-
malla hänen sanoistaan välittyy myös se, 
että hänessä meillä on tuo tarvittava ja ai-
nutlaatuinen välimies. Tämä käsitys on si-
säänrakennettuna hänen opetuksessaan 
siitä, kuinka meidän tulee rukoilla.
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Jeesuksen opetuksella on toki historial-
linen, uskonnollinen ja kulttuurinen taus-
tansa juutalaisuudessa. Ei hän tyhjiöstä 
käsin toimi. Jo rukouksen rakenne, alun ja 
lopun keskittyminen Jumalaan ja niiden 
väliin jäävät elämämme tarpeet, seitse-
män pyyntöä, on tyypillisen juutalainen. 
Mutta samalla Jeesuksen opetuksen ydin 
on jotakin, mikä ei nouse vain inhimilli-
sistä edellytyksistä. Kun hän kieltää omil-
taan myös pakanallisen tavan mukaisen 
tyhjän hokemisen rukouksessa – mekaa-
nisen sanojen paljouden käytön – hän sa-
malla kumoaa meidän inhimilliset edel-
lytyksemme tavoittaa Jumala ja saada 
yhteys hänen kanssaan. Ei ihmisen oma 
antaumuksellisuus, hurskaus, palavuus, 
nöyryys, monisanaisuus, äänekkyys tai 
mikään muukaan asenne tai ominaisuus 
ole lähtökohta rukoukselle. 

Se on oikea suhde rukouksen kuulijaan. 
Hän on Isä. Rukous alkaa arameankieli-
sellä sanalla Abba, ei juutalaisille pyhällä 
heprean kielellä. Isää saa lähestyä ja pu-
hutella omalla äidinkielellään. Rodulliset 
tai historialliset juuremme eivät ole este 
Isän kohtaamiselle. Jeesuksen käyttämä 
puhuttelusana on läheinen, arkinen, yk-
sinkertainen ja kunnioittava. Sen sisäl-
tö ei kuitenkaan nouse maallisesta isyy-
destä, joka on aina epätäydellistä ja jossa 
on synnin ulottuvuus läsnä. Jumalassa ei 
ole kumpaakaan. Kulttuurimme tai ko-
kemuksemme maallisesta isyydestä eivät 
määrittele häntä. Hän tekee sen itse, jo 
ensi sanasta.

Jumalan nimeen Abba sisältyy hänen 
tuntemisensa. Rukouksen alku määrittää 
siten, millaiseen Jumalaan me tunnustau-
dumme. Tämä näkyy myös siitä puhutte-
lusta, joka seuraa rukouksen alkua: ”– – 
joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi.” Nimi merkitsee samaa kuin mi-
tä Jumala on itsessään. Se tiivistää hänen 
olemuksensa. Hänet voi tuntea vain Pojan 
kautta. Vain sillä on Isä, jolla on Poika. Yh-

teys Isään meillä voi olla vain hänen Poi-
kansa, Jeesuksen, kautta.

Näissä sanoissa tunnustamme Jumalan 
olevan persoona, läheinen, hyvä ja rakas-
tava Isä, joka on voimallinen. Etusija elä-
mässämme ja sen asioissa kuuluu hänelle: 
”– – Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapah-
tukoon sinun tahtosi, myös maan pääl-
lä niin kuin taivaassa.” Näissä sanoissa 
pyydämme Jumalan kunnian ja tahdon 
toteutumista elämässämme.

Aloitus antaa siis sisällön suhteellem-
me Jumalaan. Hänelle on tärkeää, että 
tunnemme hänet ja että meillä on  yhteys 
häneen. Hän välittää tarpeistamme. Kun 
nämä kaksi puolta liittyvät toisiinsa, se 
varjelee meitä tekemästä omaa nimeäm-
me, valtaamme ja tahtoamme elämän 
keskipisteeksi. Jätämme tarpeemme, 
huolemme ja pelkomme elämän välttä-
mättömyyksien riittävyydestä Isän käsiin.

Rukous on sen tunnustamista, että 
olemme riippuvaisia Jumalasta ja haluam-
me hänen saavan kunnian. Siksi on täy-
sin johdonmukaista ja luonnollista, että 
pyydämme hänen valtapiirinsä kasvamis-
ta ihmisten elämässä ja maailmassa. Kos-
ka olemme riippuvaisia hänestä, tuom-
me siis hänelle myös ajallisen elämämme 
päivittäiset tarpeet. Nekin ovat välttämät-
tömyyksiä: leipä, syntien anteeksianto, 
välttyminen pahan eli Saatanan kiusauk-
silta ja pääsy hänen vallastaan. Jeesuksen 
mainitsemat tarpeet pitävät täten sisäl-
lään aineellisen, hengellisen ja moraalisen 
ulottuvuuden. Ne sulkevat sisäänsä koko 
elämämme. 

Suotta ei ole todettu, että Isä meidän 
-rukous sisältää tiivistetysti yhteenve-
don Jeesuksen koko julistuksesta. Se tuo 
Jumalan valtakunnan todellisuuden elä-
määmme ja keskellemme. Ja se sisältää 
kaiken, mitä Jeesus sanoi ja teki.  •

Ilkka Rytilahti 
Pastori, Uudenmaan aluejohtaja, 

Suomen Raamattuopisto
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Korotettu Herra
joh. 17: 24–26
helatorstai 29.5.

Helatorstain sanoma on tuonut uskon-
tunnustuksiimme kaksi tärkeää lauset-
ta: ”Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan 
Isän Kaikkivaltiaan oikealla puolella.” Tä-
mä sanoma on tarjonnut myös monien 
kirkkojen alttaritauluaiheen: Jeesus nou-
semassa pilviin opetuslasten katseiden 
seuratessa. Alttarimaalauksista, ehkä us-
kontunnustuksen lauseistakin syntyneet 
mielikuvamme eivät vastaa helatorstain 
raamatullista sanomaa, jos on syntynyt 
vaikutelma surullisista jäähyväisistä: Jee-
sus on poissa, opetuslapset on jätetty or-
poina opettelemaan omillaan toimeen tu-
lemista. Yhtä vähän oikea on ajatus työnsä 
lopettaneesta Vapahtajasta, joka nyt Her-
raksi korotettuna, emerituksena nauttii 
ansaitsemastaan kunniasta taivaan jouti-
laisuudessa. Jumalan valtakunnan perusta 
tuli asetettua ja valtakunnan lähetysduu-
nit on jätetty seuraajien harteille – saapa 
nähdä kuinka käy!

Helatorstain 2. vuosikerran Johan-
nes-teksti on Jeesuksen ylipapillisen esi-
rukouk sen loppusanoista. Jeesus rukoilee 
sen puolesta, että opetuslapset pysyisi-
vät Isän ja Pojan rakkauden yhteydessä: 
”– – jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota 
sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä 
näin pysyisin heissä.” Pelastuksen ja ope-
tuslasten edessäolevan lähetystehtävän 
perustana on kolminaisuuden persoonien 
välinen rakkaus, Jeesuksen ainutlaatuinen 
yhteys Isään ja hänen jumalallinen 
kirkkautensa. 

Esirukous suuntaa ajatukset pelastuk-
sen lopulliseen täyttymykseen, siihen, et-
tä opetuslapsetkin pääsisivät kirkkauden 
näkemiseen eli sinne, minne Jeesus on 
siirtymässä. ”Isä, minä tahdon, että ne, 
jotka olet minulle antanut, olisivat kans-
sani siellä, missä minä olen.” Silloin ol-

laan perillä kirkkauden valtakunnassa, 
usko on vaihtunut näkemiseen. Toisaal-
ta Jeesuksen kirkkauteen liittyy tässä ru-
kouksessa myös se, mikä inhimillisesti 
katsoen näyttää vastakohdalta. Jeesus on 
aluksi rukoillut, että Jumala veisi hänen 
työnsä päätökseen kirkastamalla hänet 
ristin sovituskuolemassa (17:5). 

Jukka Thuren pohtii tällä kohtaa Ju-
malan tuntemisen syviä polkuja näin: ”Ju-
malan tunteminen ei ole saavutettu tila, 
vaan meidän on yhä uusissa usein järkyt-
tävissä tilanteissa opittava tunnistamaan 
Jumalan vaikutus. Jos kerran sen oppii 
kirkkaimmin tuntemaan Jeesuksen ristin-
kuolemasta, on syytä olettaa, että Jeesus 
myös jatkossa opettaa tuntemaan Juma-
lan rakkautta tapahtumissa, joissa maail-
ma näkee ainoastaan joko tarkoitukseton-
ta kärsimystä tai enintään Jumalan vihaa.”

Jeesus ei ota taivaaseenastumisessa 
etäisyyttä omiinsa. Hän on yhä läsnä ja 
kohdattavissa sanassaan. Hän sanoo jat-
kavansa opetustyötään: ”Minä olen opet-
tanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja 
opetan yhä.” Jeesus on omiensa keskel-
lä maailmassa, joka kerran torjui hänet ja 
yhä torjuu. Ja kaikesta huolimatta opetus-
lasten tehtäväksi jää tehdä Jeesus tunne-
tuksi juuri tässä maailmassa, jossa pahan 
valta näyttää murtumattomalta. Isoissa 
kuvioissa se näkyy siinä, että Herodeksen 
sukuiset modernit tyrannit käyvät kullan-
kimalteisista ovista puhuakseen rauhasta, 
vaikka povitaskussa on sotasuunnitelmat 
ja povessa vallanhimo. Pienemmissä kuvi-
oissa se näkyy kaikessa siinä pahassa, mitä 
virsikirjan synnintunnustusliite sattuvasti 
ja monipuolisesti sanoittaa kenelle tahan-
sa parempaa itsetuntemusta kaipaavalle. 

Jeesuksen rukouksessa on vahvasti läs-
nä Jumalan ja langenneen maailman tai 
Jumalan seurakunnan ja maailman väli-
nen jännite. Jo aiemmin Jeesus on toden-
nut: ”Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, 
että ennen teitä se on vihannut minua. Jos 
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te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakas-
taisi teitä, omiaan.” (Joh 15:18.) Helators-
tain saarnaajan haastava tehtävä on vies-
tittää kuulijoille jotakin siitä erosta, mikä 
käsitteillä rakkaus ja totuus on, kun siir-
rytään Jeesuksen sanoista postmodernin 
maailman ja median kielipeleihin. Johan-
neksen 1. kirjeessä aiheeseen avautuu yksi 
näkökulma: ”Älkää rakastako maailmaa, 
älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos jo-
ku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei 
ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maa-
ilmassa onkin, ruumiin halut, silmien 
pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on 
maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoi-
neen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan 
tahdon, pysyy iäti.” (1. Joh. 2:15–17.)

Helatorstain, helluntain ja kolminai-
suudenpäivän tekstien punaisena lankana 
kulkee lähetystyö ”– – jotta maailma uskoi-
si” (17:21). Joskus lähetystyö oli kansankir-
kossamme ikään kuin itsestään selvä aihe 
kuten toisaalla koulujen suvivirret! Suo-
malainen todellisuus on muuttunut yhä al-
lergisemmaksi kaikelle kristilliselle ja kan-
sankirkko sen mukana. Puhumattakaan 
siitä, että oltaisiin huolissaan siitä, miten 
esim. maahanmuuttajamme saisivat kuul-
la pelastuksen evankeliumin, joka välilli-
sesti on hyvinvointiyhteiskuntammekin 
perusta, ollaan huolissaan ihan muusta. 
Seurakuntien hallinnossa monet tekevät 
kaikkensa, että lähetystyö menettäisi tu-
kirahansa. Näin maailma tunkee kirkkoon 
moraalisesti hurskaissa valeasuissa – joi-
den sisälle osuu Jeesuksen sana (vähän va-
paasti lainattuna): ”Voi teitä, te tasa-arvon 
moralistit ja fariseukset! Te olette pimittä-
neet tiedon avaimen. Itse te ette ole men-
neet sisälle, ja niitäkin, jotka ovat halun-
neet mennä, te olette estäneet.” 

Helatorstaina ei kuitenkaan ole syytä 
jäädä synkistelemään maailman pahuut-
ta eikä edes kansankirkon syöksykierteitä. 
Usko voi vahvistua ja ilo löytyä ajatelles-
sa Jeesusta, joka ei taivaassaan lepää, vaan 

toimii hyväksemme. Helatorstain virret 
tarjoavat tästä hienoja sanoituksia. Tässä 
näyte 1000 vuoden takaa virrestä 107: ”Et 
omiasi milloinkaan orvoiksi hylkää maail-
maan, vaan annat Pyhän Henkesi lohdut-
tajaksi, oppaaksi. Velkamme suuren mak-
saja, puolustat meitä taivaassa, Isääsi aina 
rukoilet ja hänen kanssaan hallitset.”  •

Martti Ylinen
Pastori , Kauniainen

Pyhän Hengen odotus
joh. 7: 37–39
6. sunnuntai pääsiäisestä 1.6.

Päivän evankeliumiteksti on lyhyt, vain 
kolmen jakeen mittainen. Se liittyy jak-
soon, jossa Jeesus on Jerusalemissa leh-
timajanjuhlilla ja arvuuttelu hänen 
ympärillään käy kuumana. Monet ovat va-
kuuttumassa hänen messiaanisuudestaan, 
mutta toisille hän on vihattava ”kansanvil-
litsijä”. Kansan johtajat ovat jo valintansa 
tehneet ja haluaisivat saada Jeesuksen pois 
päiviltä, mutta hänen aikansa ei ole vielä 
tullut. Tämän arvuuttelun keskelle Jeesus 
julistaa päivän evankeliumin sanat, joita 
Johannes sitten selittää. 

Jeesuksen sanat liittyivät käynnissä 
olevan juhlan kulkuun, nimittäin veden 
vuodattamiseen kultaisesta maljasta tai 
ruukusta alttarille ja runsaiden sateiden 
rukoilemiseen tulevaksi sadekaudeksi. Ku-
ten tavallista, Jeesus nytkin ottaa teeman 
ajallisesta kehyksestä ja antaa sille syvem-
män, hengellisen, iankaikkisen merkityk-
sen. Kuten hänen Messiaanisuutensa ei ole 
ajallista kuninkuutta ja maallista valtaa, ei 
hänen antamansa vesikään ole kasveja ja 
helteessä hikoilevan janoa ruokkivaa vettä, 
vaan henkeä ravitsevaa, hengellistä elämää 
synnyttävää vettä taivaasta. 

Tässä liitytään siihen kristilliseen VT:n 
tulkintaan, jossa typologisesti ymmär-
retään Israelin kansan erämaassa pelas-
taneen kalliosta kumpuavan veden ole-
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van esikuva Kristuksesta (2. Moos. 17:1–7, 
vrt. 1. Kor. 10:3–4). Samoin kuin kerran 
janoonsa erämaassa nääntyvälle kansal-
le kalliosta kumpuava vesi toi elämän, sa-
malla tavoin tässä langenneen maailman 
erämaassa nääntyvälle syntiselle Kristus 
tuo elämän. 

Hän tekee sen Pyhän Henkensä kautta. 
Ennen hänen paluutaan Isän luokse Pyhän 
Hengen työstä vain kerrotaan edeltä. Mut-
ta ensimmäisen helluntain jälkeen Kristus 
on läsnä omiensa kanssa Pyhän Henken-
sä kautta. Pyhä Henki avaa opetuslasten 
sokeat silmät ymmärtämään Kristuksen 
työn ja löytämään Jumalan Raamatun sa-
nasta. Jumala ei jätä omiaan vaeltamaan 
yksinään ja seuraa taivaasta kannustaen 
heidän kulkuaan. Kristus on itse kanssam-
me lupauksensa mukaan: ”Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät maa-
ilman loppuun asti” (Matt. 28:20). Taiste-
lua, jota joudumme päivittäin käymään 
omaa lihaa ja Perkelettä vastaan, ei käy-
dä omin voimin: ”Jos Kristus on teissä, 
teidän ruumiinne tosin on kuollut syn-
nin vuoksi, mutta Henki luo elämää, kos-
ka teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis 
teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, jo-
ka herätti Kristuksen kuolleista, on teke-
vä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruu-
miinne teissä asuvan Henkensä voimalla.” 
(Room. 8:10–11.)  •

Lauri Vartiainen
Pastori, vararehtori, 

Suomen Raamattuopisto

Pyhän Hengen vuodattaminen
joh. 14: 15–21
helluntaipäivä 8.6.

Jeesus valmisti opetuslapsiaan etukäteen 
kohtaamaan ristinkuolemansa, ylösnou-
semisensa ja taivaaseen astumisensa. Hän 
varjeli heitä sellaiselta, mikä olisi muuten 
tullut heille täysin odottamatta. Sellaiset 

asiat koettelevat kenen tahansa kristityn 
uskoa. Yllättävissä tilanteissa asetetaan 
Jumalan rakkaus ja oikeudenmukaisuus 
usein kyseenalaiseksi. Opetuslasten epäi-
lyksiä kuvasi esimerkiksi Matteus kertoes-
saan tapahtumista juuri ennen Jeesuksen 
taivaaseenastumista. Muutamat opetus-
lapsista epäilivät. Jeesus halusi viimeiseen 
asti vahvistaa heitä, jotta he paremmin 
kestäisivät eron hänestä. (Matt. 28:17.) Us-
kon kautta on mahdollisuus nähdä tule-
vaisuus toivorikkaasti. On odotettavissa 
hyvää. Jumalan käsissä ihmisen oma kuo-
lema ja ero läheisistä, joiden elämää vä-
rittää usko, on erilaista, kuin luopuminen 
ilman Jumalan antamaa toivoa. ”Ei elämä 
pääty kuolemaan, vaan vaihtuu uuteen ja 
parempaan”, on hautajaisissa usein kuul-
tu lause. Jeesuksen varassa se on totta. 
Raamattu opettaakin avoimesti ja vaka-
vasti rukoilemaan: ”Opeta meille, miten 
lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan 
sydämen” (Ps. 90:12). Viisautta on antaa 
Jumalalle mahdollisuus osoittaa todeksi 
se, mitä hän lupaa. 

Jeesuksen opetuslasten usko liitti hei-
dät aivan ensimmäiseksi pelastukseen. 
Iankaikkisuudessa heitä odotti Jeesuk-
sen heille valmistama koti. (Joh. 14:1–3.) 
Usko liitti heidät myös poikkeuksellisen 
tär keään tehtävään. Jumalan pelastus-
suunnitemassa heillä oli apostolien ai-
nutlaatuinen asema. Heidän tuli jatkaa 
Jeesuksen työtä maailmassa ja olla todis-
tamassa siitä, minkä he omin silmin nä-
kivät. Heidän todistuksensa varaan ra-
kentuu kristillinen julistus läpi aikojen. 
Esimerkiksi kirkkomme kastekaavassa 
apostolinen todistus saa kauniin muodon, 
kun kastettavalle sanotaan: ”Ota pyhä ris-
tinmerkki otsaasi ja rintaasi todistuksek-
si siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut 
Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kut-
sunut opetuslapsekseen.” Tämän aposto-
lit todistivat: Ristiinnaulittu on Ylösnous-
sut. Hän elää, ja häneen uskovat tulevat 



180 perusta 3 | 2014sananselitystä

elämään hänen kanssaan iankaikkisuu-
dessa. 

Jeesuksessa ruumiillistui Jumalan tah-
to. Alusta lähtien hän on ilmaissut syntiin 
langenneelle ihmiskunnalle hyvän tah-
tonsa sitä kohtaan. Syntiä hän vihaa. Se 
erottaa ihmisen Jumalasta ja voi viedä hä-
net ikuiseen kadotukseen. Jumala tahtoo 
pelastaa hukkuvat. Se on mahdollista vain 
siten, että meidän syntimme sovitetaan ja 
saamme aloittaa Jumalan edessä uudes-
taan puhtaalta pöydältä. Jumalan totuus 
on, että hän ei pistänyt meitä syyllisiä kär-
simään, vaan hän tuli itse kärsimään mei-
dän edestämme. Ristiinnaulittu ja ylös-
noussut Jeesus on meidän Vapahtajamme. 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maail-
man itsensä kanssa. Jeesukseen uskova on 
suostunut sovintoon Jumalan kanssa ja 
tullut ikuisen elämän perilliseksi.

Jeesuksen opetuslapset lähtivät kris-
tittyjen joukon etummaisina viemään 
evankeliumin ilosanomaa kaikkialle maa-
ilmaan. He eivät lähteneet kuitenkaan yk-
sin, omien voimiensa ja oman viisauten-
sa varassa. Jeesus lähetti heille auttajan, 
totuuden Hengen, joka palautti heidän 
mieleensä kaikki Jeesuksen sanat. Hengen 
johdolla he jakoivat sanaa muille. Taivaa-
seen astumiseensa saakka Jeesus oli ollut 
heidän puolustajansa, auttajansa, lohdut-
tajansa, neuvonantajansa ja asianajajan-
sa. Toinen puolustaja, Pyhä Henki, ei ollut 
Jeesus uudessa hahmossa. Hän on kolmi-
yhteisen Jumalan kolmas persoona Isän ja 
Pojan rinnalla. Hän todistaa Jumalan to-
tuutta maailmalle Sanan ja sakramenttien 
kautta. Hän tekee Jeesuksen sanat eläviksi 
ja voimallisiksi. Sen tähden Jeesus on Sa-
nassa läsnä seurakuntansa keskellä.

Jeesus sanoi, että hän ei enää ilmaise it-
seään maailmalle. Tiedämme, että kyse on 
eri asiasta kuin siitä, että maailmasta hä-
nen on seuraajansa kutsuttava, koska syn-
nitöntä ihmistä ei ole. ”Syntinen olin jo 
syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt 

äitini kohdussa” (Ps. 51:7). Maailma tar-
koittaa niitä ihmisiä, jotka eivät kutsusta 
huolimatta ja ilman uskoa voi saada nähdä 
sitä, minkä Jeesukseen uskovat tulevat nä-
kemään. He eivät ole yhdistyneet häneen 
eivätkä siis näe häntä elämässään. Todel-
linen Kristus-usko on paljon enemmän 
kuin kristilliset periaatteet ja tavat. Se on 
Vapahtajaan luottamista ja hänen tahton-
sa rakastamista. Hänen ajattelu tapansa ja 
tahtonsa muovaavat häneen uskovia. He 
eivät tahdo päästää irti siitä, mikä on hä-
nen tahtonsa. Maailmassa on toisin. Siksi 
hän on poissa sieltä. Oppilailleen hän on 
läsnä oleva ja näkyvä Vapahtaja. He nou-
dattavat hänen tahtoaan, ei pakosta vaan 
rakkaudesta häneen, ja niin hänen läsnä-
olonsa voidaan nähdä heidän elämästään.

Helluntaina puhutaan Pyhän Hengen 
saamisesta, joka sekin on seurausta sii-
tä, että rakastetaan Jeesusta. Hän on tai-
vaaseen noustuaan pyytänyt Isältä lahjan 
omilleen. Pyhä Henki on lahja, Jeesuksen 
omien apuun kutsuttu puolustaja. Jeesus 
on itse puolustajanamme taivaassa. Toi-
nen puolustaja toimii maan päällä. Ja li-
säksi: Isä itse rakastaa heitä ja kuulee hei-
dän pyyntönsä.

Helluntai ei keskity puimaan kolminai-
suusoppia, miten yksi Jumala voi olla kol-
me persoonaa. Emme keskity teoretisoi-
maan Pyhän Hengen työtä. Jeesuskin vain 
totesi: ”Tuuli (pneuma ’henki’) puhaltaa 
missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, 
mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se 
menee. Samoin on jokaisen hengestä syn-
tyneen laita.” (Joh.3:8.) Antakaamme tilaa 
Totuuden Hengelle. Jeesuksen sanat tuo-
vat valoa ja elämää pimeään ja kuolleeseen 
maailmaan. Maan päällä ollessaan hänet 
voitiin nähdä ja hän lausui tärkeät sanan-
sa. Kerran kaikki saavat hänet nähdä. Hä-
nen omilleen se ei ole vain ohikiitävä het-
ki. He tulevat näkemään hänet ikuisesti.  •

Antti Herkkola
Kirkkoherra, Kalvolan seurakunta
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Salattu Jumala
joh. 15: 1–10
pyhän kolminaisuuden päivä 
15.6.

Pyhän kolminaisuuden päivän tarkoi-
tuksena ei ole saattaa meitä ratkaise-
maan mahdotonta yhtälöä ja nujertu-
maan, kun siitä ei tule mitään, vaan 
katselemaan Jumalan ihmeellistä rak-
kautta meitä kohtaan ja uskossa turvau-
tumaan häneen. Ajatus kolmiyhteisestä 
Jumalasta jää meille selittämättömäksi, 
jos oman järkemme varassa yritämme 
sen selittää. Yksi voi olla kolme vain sik-
si, että Jumalalle kaikki on mahdollis-
ta. Raamatussa Jumalan kolminaisuus ei 
ole ongelma, vaikka sitä käsitettä ei käy-
tetä. Esimerkiksi luomiskertomuksessa 
kuulemme hänen puhuvan monikossa 
itsensä kanssa. Jumala sanoi: ”Tehkääm-
me ihminen omaksi kuvaksemme.” On 
siis olemassa persoonien välinen yhte-
ys. Vanha testamentti antaa kaiken kaik-
kiaan sellaisia todistuksia kolminai-
suudesta, että niiden jälkeen Jeesuksen 
sanat Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä 
eivät ole yllätys.  

Koko Raamatun suurin yllätys meidän 
ihmisten kannalta on se, miten Jumala 
suhtautuu meihin, joista on tullut särky-
neitä Jumalan kuvia. Luoja, kaiken olevai-
sen Isä ei ryhtynyt rankaisemaan meitä, 
jotka syntiin langenneina olemme pilan-
neet kauniin luomistyön. Meidän inhimil-
lisen oikeustajumme mukaista olisi ollut, 
jos Jumala olisi tuominnut meidät jää-
mään ikuisesti eroon hänestä. Hänen rat-
kaisunsa oli kuitenkin yllätys, joka ei olisi 
koskaan itsestään voinut nousta meidän 
mieleemme. ”Me julistamme, niin kuin 
on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt ei-
kä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voi-
nut sydämessään aavistaa, minkä Jumala 
on valmistanut niille, jotka häntä rakasta-
vat” (1. Kor. 2:9).

Voidaksemme pelastua ja päästäksem-
me takaisin Jumalan tykö hän toi meidän 
omistettavaksemme anteeksiannon. Rat-
kaiseva lähtökohta on, että Jumala, jota 
vastaan me olemme rikkoneet, haluaa an-
taa meille anteeksi. Toinen ratkaisevan tär-
keä asia oli, että hän tuli ihmiseksi. Se, jo-
ka rikkoo, on vastuussa rikkomuksistaan. 
Koko ihmiskunta on syntiä tehnyt ja on 
Jumalan kirkkautta vailla. Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika kärsi meidän edestämme. 
Syytön ihminen asettui syyllisten paikal-
le. Kenenkään kannettavaksi ei ole koskaan 
laskettu sellaista taakkaa, jonka hän kan-
toi. Kaikille on annettu mahdollisuus pe-
lastumiseen ja nähdä Jumalan sydämeen. 
Hän ei ole vain Kaikkivaltias Luoja ja kai-
ken olevaisen Isä vaan ennen kaikkea Ar-
mahtaja. Poika on kuva Isän sydämen hy-
vyydestä ja rakkaudesta meitä kohtaan.

Kolmas tärkeä asia meidän pelastumi-
seksemme on usko Jeesuksessa annettuun 
anteeksiantoon. Päivän evankeliumissa 
uskon tärkeys paljastuu Jeesuksen kuva-
tessa itseään viinipuuksi, joka on elämän 
lähde. Meidän on välttämätöntä olla yh-
teydessä häneen pelastuaksemme. Oksa 
ei voi elää, kasvaa ja kantaa hedelmää ole-
matta yhteydessä runkoon. Me tulemme 
kristityiksi, kun syntyy yhteys meidän ja 
Jeesuksen välille. Me pysymme kristittyi-
nä niin kauan, kuin yhteys on olemassa.

Jeesus vertaa Jumalaa viinitarhan hoi-
tajaan. Hänen työnsä on kahdenlaista. 
Hän hoitaa kelvollisia oksia niin, että ne 
antaisivat paremman sadon ja hän leik-
kaa pois kelvottomat oksat. Kelvotto-
mien oksien pois leikkaaminen on mah-
dollista vain sille, joka tietää, että ne 
eivät hyvästä hoidosta huolimatta enää 
tuota satoa. Ne ovat kuolleet, koska yh-
teys runkoon on poikki. Kyse on sellai-
sesta lopullisesta ratkaisusta, jonka vain 
Jumala voi tehdä. Vertauksessaan hedel-
mättömästä  viikunapuusta (Luuk. 13:6–
9), Jeesus kuvaa Jumalan kärsivälliseksi 
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viinitarhuriksi. Käytäntö oli, että jos puu 
ei kantanut hedelmää kolmeen vuoteen, 
sitä pidettiin hedelmättömänä. Vain ne 
puut, joista tiedettiin, ettei niistä saada 
mitään syötävää, sai hävittää. Jeesus ku-
vaa liikuttavalla tavalla, miten puu sai 
lisäaikaa. Ehkä siitä vielä huolellisella 
hoidolla saisi hyödyllisen puun tulevai-
suudessa. Vertauksen perusajatus ei kui-
tenkaan ole siinä, että Jumala on pitkä-
mielinen loputtomiin. Jumala on rakkaus. 
Hän tahtoo antaa jokaiselle, pienimmäl-
lekin ja epätodennäköisimmälle mahdol-
lisuuden ja aikaa kehittyä. Ver tauk sessa 
on kuitenkin vakava varoitus ajan päätty-
misestä. Siihen Jeesus viittaa tämän päi-
vän evankeliumissakin. Nyt on pelastuk-
sen päivä.

Viinitarhuri hoitaa elossa olevia oksia 
karsimalla kuolleita ja uudistaa harventa-
malla. Kasvu kiihtyy. Joskus uudistumi-
nen vaatii leikkaamista melkein alas asti. 
Versot leikataan, mutta alkaa uusi, runsas 
versominen. Jumalan viinipuu runkonaan 
Kristus kantaa oksillaan rypäleitä, kun nii-
tä hoidetaan ja ne pysyvät kiinni rungossa. 
Monet kristityt ovat kokeneet uskostaan 
huolimatta hyvinkin suuria koettelemuk-
sia. Ne eivät kuitenkaan ole merkinneet 
loittonemista Jeesuksesta, vaan tarvetta 
olla entistä lähempänä häntä. Ainoa mah-
dollisuus uskon ja toivon säilymiseksi on 
tietoisuus siitä, että kaikki koituu niiden 
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jot-
ka hän on suunnitelmansa mukaisesti kut-
sunut omikseen. (Room. 8:26.)

Kristitylle on elinehto pitää kiinni Kris-
tuksen sanoista. Niissä on hänen Henken-
sä, kolmiyhteisen Jumalan Henki. Niiden 
varassa kristitty elää uskoen, että hänen 
elämänsä kaikki asiat ja vaiheet ovat ikui-
suuteen asti Jumalan hyvissä käsissä. Sik-
si kristitty rukoillen etsii Jumalan tahdon 
toteutumista. Rukous Jeesuksen nimes-
sä kannattaa, sillä siitä syntyy aina hedel-
mää. Miten ja milloin Jumala vastaa, se jää 

hänen asiakseen. Tärkeintä on, että Jee-
sus kuulee omiaan ja antaa Henkensä nii-
den rukousavuksi, jotka pysyvät hänessä 
ja hänen sanassaan. ”Myös Henki auttaa 
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän 
tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että 
rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin 
puhuu meidän puolestamme sanattomin 
huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, 
tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki 
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien 
puolesta.” (Room. 8:26–27.)  •

Antti Herkkola

Tien raivaaja
luuk. 1: 57–66 
juhannuspäivä, 
johannes kastajan päivä 21.6.

Juhannuksena ollaan suomalaisen suven 
ytimessä. Luonto on kauneimmillaan, 
elämä viheriöi ympärillämme. Monil-
le juhannus merkitsee myös lomakauden 
starttia. On tullut aika unohtaa arkityö ja 
vaihtaa hetkeksi vapaalle. Saunan kuistil-
la istuskeleva suomalainen saattaa keski-
kesän kauneuden keskellä ajatella Luojan 
töiden suuruutta. Mahtaako silmien edes-
sä avautuva näkymä olla sittenkään sat-
tumaa? Elämän ihmeellisyys ja luonnon 
tarkoituksenmukaisuus julistavat meille 
Luojan suuruutta. 

Kristinopissa on tavattuu puhua tässä 
yhteydessä Jumalan yleisestä ilmoitukses-
ta. Jumalan luomisteot puhuvat sille, jo-
ka on niille avoin. Rippikoulussa olen jos-
kus esittänyt nuorille kysymyksen: kuinka 
moni teistä uskoo, että rannekello voi syn-
tyä sattumalta. Harva pitää asiaa mahdol-
lisena. Ihminen ja koko luomakunta on 
koneisto, joka on paljon vaativampi luo-
mus kuin kello. Kuitenkin moni nykyih-
minen on valmis hylkäämään kristillisen 
käsityksen luomisesta, jonka mukaan Ju-
mala on elämän antaja ja maailman luo-
ja. Kristillisessä kirkossa uskomme, että 
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Jumala luo jatkuvasti uutta ja pitää elä-
mää yllä. Elämä on jokapäiväinen Jumalan 
ihme. Kun hän vetää kätensä pois, elämä 
loppuu. 

Juhannuksen vanhan testamentin teks-
ti puhuu juuri tästä elämän rajallisuudes-
ta. Ihmisen kauneus on kuin kedon kuk-
ka! Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun 
Herran henkäys koskettaa sitä. Ihmiset 
ovat kuin kukka, joka kukoistaa hetken, 
mutta tätä ei kestä ikuisesti. Pohjolan ke-
sä menee pian ohi. ”Sommaren är kort”, 
niin kuin ruotsalainen artisti Tomas Le-
din laulaa. Ennen kuin huomaamme-
kaan, kesäinen tuuli vaihtuu syksyiseksi 
viimaksi ja lehdet putoavat puista. Mutta 
on olemassa myös jotakin pysyvää: ”Ruo-
ho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän 
Jumalamme sana pysyy iäti.”  

On siis olemassa jotain sellaistakin, mi-
tä ajan hammas ei kuluta: Jumalan sana. 
Nykyään ollaan taipuvaisia ajattelemaan 
juuri päinvastoin. Raamattua pidetään 
oman aikansa uskonnollisen ajattelun ku-
vauksena, jota ei voida enää ottaa tosis-
saan. On kyllä totta, että Raamatussa on 
piirteitä, jotka nykytietämyksen valossa 
näyttävät kuuluvan menneeseen aikaan. 
Ajatellaan vaikka Raamatun maakeskistä 
maailmankuvaa. Tästä ei kuitenkaan pidä 
vetää sellaista johtopäätöstä, että Raama-
tun sanoma olisi vanhentunut. Pelastuk-
seen liittyvissä asioissa Raamattu vii-
toittaa meille oikean tien. Pelkkä yleinen 
ilmoitus ei riitä. Tämä on kristillisen us-
kon perustava lähtökohta. Siksi Jumala on 
ilmoittanut meille itsensä aivan erityisellä 
tavalla Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuk-
sen sanat ja teot ovat iankaikkisen elämän 
sanoja. Niiden kautta me saamme pelasta-
van uskon. Paavali kirjoittaa tästä: ”Usko 
syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen 
synnyttää Kristuksen sana.” 

Me emme voi vakuuttaa ketään Raama-
tun sanan totuudesta. Siitä voidaan var-
mistua ainoastaan omakohtaisen koke-

muksen kautta. ”Joka tahtoo noudattaa 
Jumalan tahtoa, pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai 
puhunko omiani” (Joh. 7:17). Tämä tie ei 
useinkaan ole helppo. Johannes Kastajan 
isä Sakarias on tästä hyvä esimerkki. Saka-
riaan ja hänen puolisonsa Elisabetin elä-
mää varjosti yksi kipeä asia: lapsettomuus. 
Kaiken inhimillisen toivon mentyä Juma-
la vastasi vanhan pariskunnan rukouk siin 
ja lupasi heille pojan. Sakariaan ensi re-
aktio tähän oli epäily. Asia tuntui yksin-
kertaisesti mahdottomalta. Saatamme ih-
metellä Sakariaan saaman rangaistuksen 
ankaruutta. Hän menetti puhekykynsä 
kuukausiksi, koska ei uskonut enkelin an-
tamaa lupausta. Epäusko on vakava asia. 
Herran sana kuitenkin toteutui Sakariaan 
epäilyksistä huolimatta. Jumalalle ei mi-
kään ole mahdotonta. Kun lapsi sitten ym-
pärileikataan ja hänelle annetaan nimi, Sa-
karias saa puhukykynsä takaisin. Epäusko 
vaihtuu koettelemuksen ja sen läpikäymi-
sen myötä ylistykseksi. 

Mahtaako monikaan muu asia yhtä 
usein kuin vaikeudet työntää ihmistä et-
simään elävää Jumalaa. Elämän kamp-
pailuissa ja kipujen keskellä ei ehkä jää 
muuta vaihtoehtoa kuin heittäytyminen 
Jumalan varaan. Joko hänen lupauksen-
sa osoittautuvat todeksi ja koetetukses-
ta päästään ennemmin tai myöhemmin 
tai sitten kaikki menetetään. Joskus voi-
daan joutua todella tiukoille. Mutta näin 
on käynyt Jumalan pyhille ennenkin. Täs-
tä ovat esimerkkinä Aabraham, Jaakob, 
Joosef ja monet muut. Abraham, jonka 
koetuksiin kuului Sakariaan tavoin lap-
settomuuden kipu, toivoi, vaikka toivoa 
ei ollut. Paavali, monien koetusten läpi 
käynyt mies, kirjoittaa hänestä: ”Abraham 
ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Juma-
lan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. 
Hän antoi Jumalalle kunnian varmana sii-
tä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä 
on luvannut.” (Room.4:20–21.) Tällaisen 
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luottamuksen Jumala tahtoo meissäkin 
synnyttää. Taivas ja maa katoavat, mutta 
Jumalan sana pysyy.  •

Jorma Pitkänen
TT, kirkkoherra, Jämijärven seurakunta

Katoavat ja katoamattomat 
aarteet
luuk. 12: 13–21 
2. sunnuntai helluntaista 22.6.

Jakso on talletettu vain Luukkaan evanke-
liumiin. Tekstin varsinainen opetus löytyy 
Jeesuksen vastauksessa miehelle, joka lä-
hestyi häntä pyyntöineen. Voimme nähdä 
tilanteen aluksi siltä kannalta, että kysy-
myksessä on vastaamaton rukous; onhan 
pyytäminen nimenomaan rukousta, kun 
sen kohteena on Jumala/ Jeesus. Tekstikoh-
taa ei ole valittu siihen sunnuntaihin, jol-
loin teemana on ”Usko ja rukous”, vaikka 
se kävisi siihenkin valaisemaan kuulemat-
ta jääneiden rukousten ongelmaa. 

Kysymyksessä on siis mies, joka on jou-
tunut kahnauksiin veljensä kanssa, joka 
haluaa pitää kuolinpesän jakamattoma-
na omien todennäköisesti itselleen sen 
hallinta- ja käyttöoikeuden. Tapaus kuu-
luu yhteiskunnallisen vanhurskauden pii-
riin. Kolminaisuusajatus merkitsee Ju-
malan hallintavaltaa myös maallisissa 
kysymyksissä. Jumala on luonut ihmiselä-
män ja sen mekanismit, joiden puitteissa 
on määrä toteuttaa oikeudenmukaisuut-
ta. Niin on Jumalan tahto. Ja siksi olettai-
si Jeesuksen välittävän miehen rukouksen 
taustalla olevasta ongelmasta ja puuttu-
van siihen, nuhtelevan veljeä ja kehotta-
malla tätä suostumaan perinnönjakoon.

Miksi hän ei tehnyt sitä? Teksti avaa 
vastauksia kysymykseen. 

Jeesus käyttää vastauksessaan samaa il-
mausta, kuin heprealainen mies tapelles-
saan heimolaisensa kanssa Egyptissä Moo-
seksen tullessa heitä erottelemaan. Kuka 
on asettanut sinut meille tuomariksi ja ja-

komieheksi? (2. Moos. 2:11–14; nykykään-
nös ei tuo vastaavuutta samalla tavalla 
esille.) Mooses siis yritti edistää oikeuden-
mukaisuuden toteutumista, mutta hän-
tä yritettiin siitä estää. Jeesus puolestaan 
kieltäytyi miehen pyytäessä sitä.

Johanneksen evankeliumi luonneh-
tii Mooseksen ja Jeesuksen eron lain ja 
evankeliumin eroksi. ”Lain välitti Moo-
ses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.” 
Molemmat ovat Jumalalta. Lain piiriin 
kuuluu oikeudenmukaisuus. Evanke-
liumin ja armon piiriin kuuluu ihmisen ja 
Jumalan välisen yhteyden rakentuminen 
Jeesuksen uhrin kautta. Ja motivaatio sii-
hen pääsemiseksi syntyy puolestaan sil-
lä, joka tuntee syntinsä. Armon tarvetta 
ei olisi syntynyt tekstin miehelle, jos Jee-
sus olisi myötäillyt ja tukenut tämän pyr-
kimyksiä. Sen tulos olisi ollut miehessä 
jo ennestäänkin olevan oikeassa olemisen 
tunto. Se olisi tukenut hänen itsevanhurs-
kauttaan. Jeesus ei sanonut miehen olevan 
väärässä, mutta hän toi esiin synnin, jo-
ka vaivasi sekä häntä että hänen veljeään, 
ahneuden. Suurissa, jopa maailmanhisto-
riallisesti tärkeissä mullistuksissa näem-
me tämän. Vallankumouksissa kaadetaan 
itsekkäitä ja ahneita tyranneja ja diktaat-
toreita, mutta vallankumouksen tekijät 
osoittautuvat sangen usein uusiksi itsek-
käiksi tyranneiksi ja diktaattoreiksi.

Jeesuksen vastauksen loppu osoittaa, 
mikä on kaikkein tärkeintä, mihin molem-
pien veljesten ja jokaisen tulee keskittyä 
ennen kaikkea muuta. ”Tänä yönä sinun 
sielusi vaaditaan sinulta.” Elämän  asiat 
on saatettava oikeaan tärkeysjärjestyk-
seen. Tärkeintä on elää niin, että kuoleman 
edessä koeteltavat arvot ovat kohdallaan, 
että ihmisellä on aarre taivaassa silloin, 
kun tämä maailma jätetään, riippumatta 
siitä, ovatko tämän ajan aarteet olleet run-
saat vai vähäiset. Taivaallinen ja siksi ikui-
sesti kestävä aarre on syntien anteeksian-
tamus, jonka Jeesus meille lahjoittaa. 
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Meidän ihmisten tehtävä on Juma-
lan oikeudenmukaisuuden vaatimuksen 
tuntien toteuttaa myös oikeudenmukai-
suutta. Mutta sen tulee tapahtua yleisin-
himillisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
tukeutuen. Se ei ole ainoastaan kirkon 
tehtäv ä eikä sen keskeisin tehtävä.  •

Arno Toivanen

Kutsu Jumalan valtakuntaan
luuk. 19: 1–10
3. sunnuntai helluntaista 29.6.

Eräässä ristisanassa kysyttiin apostolia. 
Oikea nimi oli Sakkeus, jonka laatija siis 
uskoi olevan ilmeisesti yksi kahdestatois-
ta apostolista. Virheeseen sisältyi kuiten-
kin myös osatotuus. Kyllä Sakkeuksesta-
kin tuli Jeesuksen kutsuma ja lähettämä 
(apostolos), kun hän otti kutsun vastaan. 
Ei hän sen jälkeen voinut enää vaieta elä-
mänsä suurimmasta ihmeestä, vaikka hän 
ei jättänytkään ajallisia tehtäviään kuten 
nuo kaksitoista. Elämään tuli uusi sisältö 
ja uusi laulu. Toteutui koko Raamatun vii-
meisen kirjan lähes viimeinen jae: ”Henki 
ja morsian sanovat: Tule! Ja joka kuulee, 
sanokoon: Tule! Ja joka janoaa, tulkoon, 
ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lah-
jaksi.” (Ilm. 22:17.) Tällainen ketjureaktio 
kuuluu aitoon uskoon ja herätykseen.

Ennen uskon ihmettä Sakkeus kuului 
siihen joukkoon, josta samassa Ilm:n lu-
vussa sanotaan: ”Vääryyden tekijä teh-
köön edelleen vääryyttä!” Nyt hän kuului 
joukkoon, josta sanotaan: ”Joka on van-
hurskas, tehköön edelleen vanhurskaut-
ta” (Ilm. 22:11). Synnissä rypenyt, kuten 
alkutekstin verbi tuossa jakeessa ilmai-
see, on tullut kertakaikkisen puhdistuk-
sen ja jatkuvan ”pyykinpesun” lähteelle 
(Joh. 13:10). Kristityn autuas vaihtokaup-
pa on jatkuvaa synnin vaihtamista ar-
moon, uskon rippiä Lutherin sanoin. 
Synnin muodot ovat vain vaihtuneet röt-
käsynneistä valkoisiin synteihin. On totta 

erään rukoilevaissaarnaajan sanat: ”Laki 
tekee syntiseksi, evankeliumi tekee rois-
toksi.” Käytin tätä ajatusta eräässä hurs-
kaiden piirissä ja sain melkoiset nuhteet. 
Sellainen ajatus ei kuulemma sovi enää 
uskosta vanhurskaiksi tulleisiin. Olin 
ja olen eri mieltä, sillä mitä lähemmäk-
si Kristusta pääsemme, sitä selvemmin 
 näemme sydämemme jatkuvasti tuot-
tavan syntitehtaan. Paavo Ruotsalai-
nen opetti karusti Nivalassa nuorta Nii-
lo Kustaa Malmbergiä, joka näki toisten 
synnit mutta ei omiaan ja saarnasi siksi 
ylhäältäpäin. Paavo tokaisi monien kuul-
len: ”Kattopas tuota saatanoo, kun lahtoo 
kansaa.” Hän ohjasi Niilon Siinain vuo-
relta Siionin vuorelle ristin juurelle. La-
kia tarvitaan, mutta se yksin jättää yksin. 
Yksin armo ei jätä yksin.

Aadam ja Eeva etsivät suojaa Jumalan 
katseelta puiden lehvistöstä, kun olivat 
havainneet itsensä alastomiksi ja syntiin-
langenneiksi. Sakkeus etsi suojaa syko-
moripuun lehtien suojasta varmaan kah-
destakin syystä. Hän oli lyhyt, mutta 
halusi nähdä Jeesuksen. Hän myös häpe-
si ja pelkäsi ihmisiä, joita oli pettänyt. On 
mahdollista, että noilla seuduilla Johan-
nes Kastajan parannussaarna oli sattunut. 
Hänhän oli rikkonut juuri siinä, mistä Jo-
hannes vaati parannusta ja kääntymystä 
(Luuk. 3:11–13). Laki oli tehnyt syntiseksi, 
mutta ei ollut vienyt sisälle evankeliumin 
armahdukseen. Ilman mitään vaatimus-
ta pelkkä Jeesuksen kohtaaminen särki 
hänen sydämensä. Hän vaihtoi rahan ja 
mammonan himon ja haalimisen armon 
ikävään ja elävään uskoon. Sellainen us-
ko ilmenee tehtyjen vääryyksien korjaa-
miseen, jopa yli sen, mitä laki vaatii. La-
ki vaatii vain viidenneksen sakkoa tehdyn 
vääryyden suuruudesta (3. Moos. 6:5). Sak-
keus halusi maksaa nelinkertaisesti sen 
lain määräyksen mukaan, joka tarkoitti 
kotieläinten tappamista ja varastamista 
(2. Moos. 22:1).
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Herännyt ihminen oppii laulamaan 
”Mooseksen ja Karitsan virttä” (Ilm. 15:3). 
Sen profeetta Jeremia ilmaisee sattuvalla 
ja satuttavalla sanaleikillä heprean kieles-
sä: Heeliiluu – halleeluu, itkekää – kiittäkää 
ja iloitkaa. Syntien tähden on itkettävä ja 
valitettava, jotta voi armosta iloita. Tämä-
kin on jatkuva tila, minkä Hedberg syväl-
lisesti ilmaisee minulle rakkaassa virressä 
123. Mikä murheen ja ilon vaihtelu, mikä 
valitus uskon heikkoudesta, hitaudesta ja 
lankeemuksista. Mikä kaipuu murheel-
lisen lohdutuksesta: ”Taas anna Hengen 
iloa yhdessä meidän maistaa. – – Sanasi 
ovi aukaise ja anna sanan saarnalle nyt Py-
hän Hengen voima.”

Minullekin on muistutettu, että saa-
duista kokemuksista Jumalan koulus-
sa ei saisi puhua vaan olisi keskityttävä 
vain objektiivisiin perusasioihin. Ymmär-
rän hyvin tämä vaatimuksen, sillä onhan 
meillä suuri taipumus ylpeillä kokemuk-
sistamme ja jopa syödä saamiamme lahjo-
ja. Siksi varsinkin Hengen hedelmä meil-
tä itseltämme kätketään (Gal. 5:22). Mutta 
silti on myös kerrottava toisillekin ker-
jäläisille, mistä leipää on saatavilla. Olen 
ihmetellyt, että juuri elämän syvimmissä 
laaksoissa ja jopa kuoleman porteilla Ju-
mala on antanut sanastaan maistaa Hen-
gen iloa. Näinä aikoina olen muistellut 
”korkeita tervehdyksiä” 26 ja 14 vuoden ta-
kaa. Silloin sanan ovi aukaistaan ihanalla 
tavalla ja molempiin laaksoihin annettiin 
myös sama kehotus: ”Mene kotiisi omais-
tesi ja ystäviesi luo ja kerro heille, kuin-
ka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja 
kuinka hän on sinua armahtanut” (Mark. 
5:19.)

Kyllä näistä kokemuksista saa kertoa, 
mutta myös siitä, millaiseen autiomaa-
han ja heikkouteen viedään kirkastumisen 
vuorilta. Itse Paavali sai tämän oppia sekä 
aivan kirjaimellisen Arabian kautta että 
suurten kokemusten sisältämän ylpisty-
misen vaaran tähden: ”Minun armossani 

on sinulle kyllin; sillä minun armoni tulee 
täydelliseksi heikkoudessa” (2. Kor. 12:7–
10). Sellaisesta ei pidä kertoa, mikä korot-
taa omaa minää mutta alentaa Kristus-
ta: ”Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä” 
ja jopa hävetä (Joh. 3:30). Sellaisen ei tule 
myöskään laulaa, jolla ei ole, mistä laulaa.

Sakkeus joutui aivan toisenlaiseen tul-
laukseen tullessaan alas piilostaan. Enää 
hän ei hävennyt ihmisiä vaan omia synte-
jään. Väärä ilo muuttui oikeaksi ja kirkas-
tuneeksi iloksi, väärä murhe mammonan 
tähden muuttui oikeaksi murheeksi, jossa 
väärällä mammonalla tehtiin ystäviä iäi-
siin majoihin (Luuk. 16). Omien syntien 
murhe vapautti toisten syntien tarkkai-
lusta. Sitä harrastivat nuo muotojumali-
set, jotka nyt kadehtivat häntä, kun ennen 
olivat halveksineet. Sakkeus oppi oikean 
onnellisuuden lain, jossa ei niinkään et-
sitä omaa onnea vaan halutaan tehdä toi-
sia onnellisiksi. Afrikkalainen sananlasku 
opettaa viisaasti vastaamaan kysymyk-
seen, voitko hyvin: ”Voin hyvin, jos sinä-
kin voit hyvin.”  •

Erkki Ranta
TT, eläkkeellä oleva kirkkoherra, 

Tampere

Kadonnut ja jälleen löytynyt
luuk. 15: 11–32
4. sunnuntai helluntaista 6.7.

Mitä vastaa vanhempi veli?
Luukas 15 on kadonneiden luku. Se ker-

too psalmin 23 taustat. Mitä on tapahtu-
nut ennen kuin voidaan sanoa: ”Herra on 
minun paimeneni.” Luvun alusta käy il-
mi, että kaikenlaiset kuulijat olivat edus-
tettuina: syntiset ja siivosyntiset, har-
taat kuulijat ja nurisijat. Jeesus oli hyvä 
puhuja, joka huolehti siitä, että kuulijat 
ymmärsivät puhutun. Tuhlaajapoika sel-
ventää ja syventää kadonneen lampaan ja 
rahan opetuksen, vanhempi veli 99 lam-
paan ja yhdeksän kolikon sanoman.
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Nuorempi veli edustaa pakanoita ja 
syyllisyyttä, vanhempi juutalaisia ja kat-
keruutta. Löydämme itsemme ja niinhän 
vertaus päättyykin: se jatkuu lisäämällä 
nimiä ”poikani” ja ”veljesi” paikalle. Toi-
set porhaltavat takki auki, toiset pusak-
ka tiukasti napitettuna. Katkeruus on pa-
hempi ongelma kuin syyllisyys. Katkera 
on aina onneton, myrkyttää ja tartuttaa 
ympäristönkin. Holtittomalla oli sentään 
hauskat hetkensä ja kaverinsa. Niin katke-
ruus kuin syyllisyyskin ovat ikioma tuot-
teemme. Ne saavat vihaamaan itseään, in-
hoamaan elämää ja muita. Syyllisyyteen 
on vastaus anteeksisaaminen ja katkeruu-
teen anteeksiantaminen.

Enemmän kuin veljeksistä kertomus on 
isästä, rakastavasta ja odottavasta isästä. 
Miksi isä odottaa ja hyvä paimen (Jeesus) 
etsii? Ensiksi koska hän rakastaa suurim-
malla rakkaudella: Jeesus antoi henkensä 
lammasten edestä (Joh. 10:11; Jes. 43:1–3). 
Toiseksi ”nimensä kunnian tähden” (Ps. 
23:3; Hoos. 11:1–4). Ollakseen ”hyvä pai-
men” paimen ei voi kadottaa yhtäkään. 
Enemmän kuin veljesten synneistä kerto-
mus on isän armosta.

Vahva syntioppi on kuvattu jakeissa 
12–15. Kun naimaton alle 20-vuotias poi-
ka vaatii perintöosuuttaan, hän oikeas-
taan toivoo isän kuolemaa. Jokainen synti 
kohdistuu Jumalaan ja sisältää tämän toi-
veen. Minua toiset, ei edes Jumala määrää. 
Se, joka yrittää hallita elämäänsä, haluaa 
pian hallita muitakin. Arvostelukyky so-
kaistuu, arvot kiertyvät nurin, kaikki on 
kaupan. Eesaulla esikoisoikeus meni pa-
pusopalla, nuoremman veljen perintöosa 
käteisellä. Synnintekijä etsii syntitoverin, 
suuressa joukossa omantunnon polte tun-
tuu lievemmältä. Elämä sikopaimenena 
merkitsee alkukielen ilmaisussa elämää 
pelastuksen ulkopuolella. Syntielämä on 
ylösalaisin käännettyä elämää: nautinto 
tuo tuskaa ja vapaus vankeutta. Synnin 
anatomia tuottaa lantaa, jonka päälle ase-

tutaan makaamaan, ja sitä sanotaan elä-
mästä nauttimiseksi. Synti ei säästä ra-
hoja, ihmistä, terveyttä, ihmissuhteita, 
ei edes lapsia ja puolisoa, ei aikaa eikä iäi-
syyttä.

Isä rakasti poikaa niin paljon, että antoi 
tämän mennä, vaikka tiesi, mitä lähdöstä 
seuraa. Veljellä oli omat syynsä siihen, et-
tei hänkään estellyt. Isä otti kantaakseen 
halveksitun huolenpidon ja torjutun rak-
kauden tuskan. Kenelle tuhlaajapoika sa-
noisi kiitos? Isä tahtoi voittaa poikansa 
sydämen, ei muodollista kuuliaisuutta. 
Voit elää ulkonaisesti kymmenen käskyn 
mukaan, mutta sydämessäsi kaivata ja ra-
kastaa muita jumalia ja syntiä. Isä tahtoi 
antaa mahdollisuuden todelliselle suh-
teelle antamalla vapauden. Hän ei antanut 
vapautta siksi, että olisi hyväksynyt sen, 
mihin vapaus johti. Isä halusi todellista 
yhteyttä, uskoa, ei ohjeiden noudattamis-
ta, uskontoa.

Isä rakasti poikaansa niin paljon, et-
tä odotti tämän paluuta joka päivä, valot 
paloivat, paisti oli uunissa lämpimänä, 
puhtaat vaatteet ja sormus valmiina ja isä 
tähyilemässä portille päin. Hänelle, joka 
tulee, on vastaanotto aina lämmin. (Joh. 
6:37)

Isä rakasti niin paljon, ettei tuomin-
nut poikaa hänen vääristä valinnoistaan. 
Kertomuksessa havainnollistetaan ar-
monjärjestyksen keskeiset kohdat. On 
suruttomuus, jolloin vailla yhteyttä Sa-
naan, rukoukseen ja seurakuntaan usko 
kuolee. On hengellinen kuolema (”velje-
si oli kuollut”). Parannus katumuksena 
(”meni itseensä”) ja uskona eli kodin ja 
isän ikävänä, myös liikkeelle lähtemis-
tä ja synnintunnustamista (”minä lähden 
ja sanon”). Jumala vaikuttaa tahtomisen 
ja tekemisen, mutta nekin tarvitaan. On 
hengellisesti kuolleen uudestisyntyminen 
(”heräsi eloon”), lahjavanhurskaus (”par-
haat vaatteet”) ja uusi elämä kuuliaisuu-
dessa, ei enää raskaana taksvärkkinä vaan 
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kiitollisena ja iloisena työnä kodin, Juma-
lan valtakunnan hyväksi.

Isä näkee, armahtaa, juoksee vastaan, 
syleilee, suutelee. Jos tuhlaajapojan suun-
nitelma palkkalaisuudesta toteutuisi, olisi 
talossa kaksi vanhempaa veljeä. Vanhem-
pi veli ei moitteettomasta käyttäytymises-
tä huolimatta kunnioita isää eikä rakasta 
veljeään. Katkeruus, viha ja armottomuus 
tihkuvat läpi. Hän tuntee isän rakkauden 
ja ankaruuden, muttei tunne armoa, kos-
ka ei ole koskaan ollut armoa tarvitseva. 
Kertomus päättyy riemuun armahdetusta 
syntisestä, mutta myös suureen kysymyk-
seen: Mitä vastaa vanhempi veli?  •

Keijo Rainerma
Rovasti, kirkkoherra, 

Kankaanpään seurakunta

Armahtakaa!
joh. 8: 2–11
5. sunnuntai helluntaista 13.7.

Jeesuksen uskonnolliset vastustajat vi-
rittivät Jeesukselle ansan ja toivat hänen 
eteensä aviorikoksesta kiinniotetun nai-
sen. Mooseksen lain mukaan aviorikok-
seen syyllistyneet sekä mies että nainen oli 
tuomittava kuolemaan. ”Jos mies tavataan 
makaamasta toisen miehen vaimon kans-
sa, molemmat on surmattava, sekä nainen 
että mies, joka hänen kanssaan makasi” 
(5. Moos. 22:22). Miksi kuitenkin vain nai-
nen oli syytettynä? Missä pettäjämies oli? 
Oliko hänet jo kivitetty vai oliko hän lah-
jonut todistajat niin kuin joissain Raama-
tun selitysoppaissa on arveltu. Jo tämä yk-
sityiskohta osoittaa, että ihmisten tuomiot 
ovat yksipuolisia ja vajavaisia. Vain Jumala 
voi tuomita oikein ja oikeudenmukaisesti. 

Raamattuun kriittisesti suhtautuvien 
mukaan Mooseksen lain julmat rangais-
tukset osoittavat Raamatun olevan van-
hentunut kirja, jonka neuvoja ei tulisi 
tänä päivä noudattaa. Tällöin kuitenkin 
unohtuu, että kristillisessä kirkossa on 

apostolien ajoista lähtien Pyhän Hengen 
johtamina (Apt. 15. ja Gal. 3:19–25) tulkit-
tu, että Mooseksen lain ns. seremonialaki 
ei sido kristittyjä. Syntiuhrit, ruokaohjeet 
ja puhdistussäädökset ovat uudessa liitos-
sa käyneet Jeesuksen sovitustyön tähden 
tarpeettomiksi. Ne olivat vain kasvattajina 
Kristukseen. Jumala oli säätänyt ne mää-
räajaksi. Sen sijaan Raamatun ns. moraa-
lilaki sitoo myös tämän päivän kristitty-
jä, koska se perustuu luomiseen. Jumalan 
säätämä moraalilaki on istutettu kaikkien 
ihmisten omaantuntoon luomisen perus-
teella. Siksi lakia tuntemattomat pakana-
kansatkaan eivät voi tekojaan puolustella. 
Tähän asiaan Paavali vetoaa roomalaiskir-
jeessä (Room. 1. luku). Siksi kristillisessä 
kirkossa on tähän päivään asti opetettu 
kymmentä käskyä, vaikka se sisältyy Moo-
seksen lakiin. Jos Raamatun moraalilais-
ta halutaan sanoutua irti, silloin pitäisi 
myös lopettaa kymmenen käskyn opetta-
minen rippikoulussa.

Tämä päivän teksti osoittaa sen, että 
Mooseksen lain rangaistuslaki ei koske tä-
män päivän kristittyjä. Kun Jeesus ei suos-
tunut kivittämään aviorikoksesta kiinni 
otettua naista, hän käytännössä osoitti 
Mooseksen lain rangaistuslain käyneen 
Uudessa liitossa tarpeettomaksi. Jeesuk-
sen sovitustyön tähden ei tarvitse kivit-
tää syntistä ihmistä, vaikka tämä olisi sen 
synneillään ansainnut. Jeesus täytti lain 
ihmisen puolesta. Armo menee oikeuden 
edelle. Monissa maissa yhteiskunnan la-
ki heijastaa tänä päivänä Jumalan armol-
lisuutta syntistä kohtaan. Kuolemantuo-
miota ei hyväksytä. 

Naisen lynkkausvaatimuksen edessä 
Jeesus on vaikean paikan edessä. Jos Jee-
sus suostuu naisen kivittämiseen, hän on 
ristiriidassa oman armollisen rakkauden 
julistuksensa kanssa ja rikkoo miehittä-
jien eli Rooman lakeja vastaan. Jos taas 
Jeesus kieltää kivittämisen, hän asettuu 
Mooseksen lakia vastaan. 
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Jeesuksen vastustajat tulivat yllätetyik-
si, kun Jeesus alkoi syyttää heitä. Myös 
Jeesus vetosi Mooseksen lakiin, jossa sa-
notaan ”Todistajien on heitettävä en-
simmäiset kivet, ja sen jälkeen kaikkien 
muidenkin on osallistuttava syyllisen ki-
vittämiseen” (5. Moos. 17:7). Hän kumartui 
maahan kirjoittamaan ja totesi: ”Se teistä, 
joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön en-
simmäisen kiven.” Raamatun selittäjiä on 
paljon mietityttänyt se, mitä Jeesus mah-
toi kirjoittaa maahan. Kirjoittiko hän jo-
kin raamatunlauseen tai Jumalan käskyn 
vai kirjoittiko Jeesus hiekkaa läsnäolijoi-
den syntejä?

Mooseksen lain mukaan yhden ihmi-
sen antama todistajalausunto ei riitä to-
distamaan ketään syylliseksi, syytettiinpä 
häntä millaisesta rikoksesta tahansa. Tar-
vittiin vähintään kaksi todistajaa. ”Kuo-
lemantuomion langettamiseen tarvitaan 
vähintään kahden todistajan lausunto” 
(5. Moos. 17:6). Rikkomuksen todistajien 
on heitettävä ensimmäiset kivet. ”Jeesuk-
sen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi 
toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisi-
nä,” koska he omassatunnossaan tiesivät 
olevansa syyllisiä. Kun todistajat poistui-
vat, ei ollut enää näyttöä rikoksesta. 

Jeesus oli ainoa, joka olisi voinut syn-
nittömänä Jumalan Poikana heittää en-
simmäisen kiven. Jeesus kuitenkin sanoi 
naiselle: ”Nainen, missä ne kakki ovat? Ei-
kö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, 
nainen vastasi. Jeesus sanoi: En tuomitse 
minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.” 
Jeesus antoi naiselle kaikki hänen syntin-
sä anteeksi ja haluaa antaa tänäkin päivä-
nä meille kaikille syntimme anteeksi, ovat 
ne sitten miten pahoja tai hävettäviä tai 
salaisia tahansa. Kukaan ei ole niin synti-
nen, ettei Jumalan armo hänelle riittäisi. 
Eri asia on, kelpaako Jumalan armo meille 
ihmisille. 

Vaikka Jeesus armahtikin aviorikkoja-
naisen, hän ei kuitenkaan esiintynyt va-

paan seksin hyväksyvänä liberaalina. Jee-
sus sanoi naiselle: ”Mene, äläkä enää tee 
syntiä.” Tämä tärkeä kohta saarnatekstistä 
lähes aina unohdetaan. Syntinen ihminen 
voi Jeesuksen sovitustyön tähden kelvata 
Jumalalle, mutta synti ei koskaan kelpaa 
Jumalalle. Jeesus ei tullut vanhurskautta-
maan syntiä vaan syntisiä ihmisiä. Siksi 
Jumala haluaa, että luovumme väärästä 
elämästä. Jeesus sanoo kaikille katuvil-
le: ”Minä en tuomitse sinua. Mene, äläkä 
enää tee syntiä.”  •

Antti Ijäs
Kappalainen, Piikkiön seurakunta

Herran palveluksessa
matt. 16: 13–19
apostolien päivä 20.7.

Perikoopin tapahtumat sijoittuvat Filip-
poksen Kesareaan. Se sijaitsi Hermonin 
juurella, pyhän maan pohjoisessa ääri-
päässä, Jordanin alkulähteillä. Filippos oli 
rakennuttanut sen keisari Augustuksen 
kunniaksi. Raamatussa Augustus vilah-
taa kuin ohimennen jouluevankeliumissa. 
Hänelle rakennetussa kaupungissa, paka-
noiden mailla, Jeesus ilmoittaa ensim-
mäisen kerran opetuslapsilleen olevansa 
herrojen Herra. Mutta millainen Herra? 
Samasta kaupungista alkaa Jeesuksen vii-
meinen matka Jerusalemiin.

Jeesus esittää opetuslapsille kysymyk-
sen, joka onkin kysymysten kysymys. Ku-
ka Jeesus on? Ensin hän tiedustelee, mitä 
mieltä ihmiset ylipäätään olivat. Opetus-
lapset vastaavat, että ihmiset pitivät hän-
tä Johannes Kastajana, Eliaana, Jeremiaa-
na tai jonain muuna profeettana. Nämä 
olivat kaikki keskeisiä Jumalan miehiä, 
joilla oli yhtymäkohtia Jeesukseen. Kui-
tenkin he olivat vain profeettoja. Johannes 
oli tien valmistaja Jumalan valtakuntaan, 
Jeesus on se tie. Elia herätti ihmisen jo-
pa kuolleista, Jeesus herättää kaikki ihmi-
set kerran kuolleista. Jeremia oli  kansansa 
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johtohenkilöiden hyljeksimä ja viaton 
kärsijä tapahtumissa, joihin hän ei voinut 
vaikuttaa, Jeesus koki ristillä Jumalan hyl-
käyksen kärsiessään viattomasti koko ih-
miskunnan edestä.

Seuraavaksi Jeesus kysyy opetuslap-
sien kantaa: ”Kuka Jeesus heidän mieles-
tään on?” Saman kysymyksen Jeesus esit-
tää kaikille ihmiselle henkilökohtaisesti. 
Yleisen mielipiteen taakse ei voi kätkey-
tyä. Kun Pietari tunnustaa Jeesuksen Kris-
tukseksi, voidelluksi kuninkaaksi ja elä-
vän Jumalan Pojaksi, se on napakymppi 
vastaus. Pietarille se oli kaikkea muuta 
kuin itsestäänselvyys tai helposti ymmär-
rettävissä: tässä mestarissa itse Jumala on 
paikalla, Jumala keskellämme, Immanuel. 
Pietari ei päätynyt tunnustukseensa las-
kemalla yhteen, mitä Jeesus teki ja mitä 
Messiaasta kirjoituksissa sanottiin. Mo-
ni häntä paljon oppineempikaan ei tähän 
kyennyt. Pietari seurasi karismaattista 
loistavaa opettajaa, ihmisten parantajaa 
ja ihmeiden tekijää, mutta ei tästä pääs-
tä vielä käsitykseen Messiaasta, saati Ju-
malan Pojasta. Tällainen tunnustus nou-
see vain sen ihmisen huulilta, joka saa olla 
autuas sen tähden, mitä Jumala on hänelle 
ilmoittanut. Pietari ei omassa lihassaan ja 
veressään, siis kaikessa ihmislähtöisessä, 
olisi tätä kyennyt ymmärtämään. Juma-
la oli avannut hänen silmänsä ja siksi hän 
näki. Kuinka tärkeää onkaan se, että Ju-
mala antaa meille sokeille näkökyvyn?

Mutta ei Pietarinkaan ymmärrys ol-
lut jumalallisesta ilmoituksesta huoli-
matta täydellistä. Pietari tunnusti Jeesuk-
sen Messiaaksi, vaikkei tämän olemusta 
ja tehtävää vielä täysin käsittänytkään. Jo 
hetkeä myöhemmin luvun lopussa Jee-
sus joutuu nuhtelemaan Pietaria tämän 
omista ihmislähtöisistä ja siten vääristä 
ajatuksista rajuilla sanoilla: ”Mene pois, 
saatana.” Joitakin kuukausia myöhemmin 
Pietari jopa kielsi edes tuntevansa Jee-
susta. Syvempi ja samalla sitoutuneempi 

usko, joka ei elä hetken tunnelmissa, tu-
li myöhemmin. Usko, jonka edestä Pie-
tari oli valmis kuolemaan, tuli Jumalan 
lahjana. Toki Pietarilla oli horjumisia us-
kossaan myöhemminkin. Lääke niihin oli 
sama, mitä Pietari itse tarjosi muille: ka-
tumus ja paluu Jeesuksen sanoihin. 

Jeesus kertoi myös, kuka Pietari on: ”Si-
nä olet Pietari (kreik. petros), ja tälle kalliol-
le (kreik. petra) minä rakennan seurakun-
tani.” Mikä tämä kallio on? Ensimmäisiltä 
vuosisadoilta löydämme kirkkoisiltä viisi 
eri tulkintaa: 1) Pietari 2) kaikki apostolit, 
mutta Pietarilla on erityisasema 3) Pietarin 
tunnustus 4) Jeesus Kristus 5) kaikki Kris-
tukseen uskovat. Selvästi suosituin tulkin-
ta kirkkoisillä oli vaihtoehto kolme. Tun-
nustuksensa ja uskonsa tähden Pietari oli 
tullut osaksi sitä Kristus-kalliota, peruski-
veä, huippukiveä, jonka varaan koko kris-
tillinen seurakunta tulisi rakentumaan. 
Jeesus on viime kädessä tämä kivi (vaih-
toehto neljä), josta puhutaan jo Psalmissa 
118:22–23 ja johon sekä Jeesus itse (Mark. 
12:10–11) että Pietarikin myöhemmin kir-
jeessään viittaavat (1. Piet. 2:4–6). Vuorel-
le rakennettu Jerusalemin temppeli saisi 
väistyä. Uusi temppeli muodostuisi ihmi-
sistä, jotka tunnustavat Jeesuksen Jumalan 
Pojaksi ja jotka Jeesuksen valtuuttamina 
julistavat häntä ja elävät hänessä sanan ja 
sakramenttien välityksellä. Tälle Kristus-
kalliolle päässeihin, Kristukseen uskoviin, 
ei kuolemalla ole valtaa.

Seurakunnan tuntomerkkinä on avain-
ten valta. Useimmiten tämä tulee todeksi 
ripissä, jossa joko julistetaan synnit an-
teeksi Jeesuksen uhrin voimasta tai sit-
ten pidätetään ne katumattoman koh-
dalla. Herran palvelijan on hyvä muistaa 
tässä paikkansa. Pietari ei saanut avain-
ten omistusoikeutta, mutta käyttöoikeu-
den hän sai. Omistusoikeus on Jeesuksella 
(Jes. 22:22; Ilm. 1:18), mutta tätä jokaiselle 
kristitylle sallittua käyttöoikeutta seura-
kunnan tulisi käyttää aktiivisesti. Ja huo-
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mattavaa on, että myös syntien pidättä-
minen katumattomalle kuuluu avainten 
valtaan, niin poliittisesti epäkorrektia 
kuin se onkin tänä päivänä. Avainten val-
lassa ei ole kyse mistään vähäpätöisestä 
asiasta. Sen vaikutus ulottuu ikuisuuteen 
asti.  •

Veli-Matti Kujala
TM, Raamattuopiston opettaja

Rakkauden laki
mark. 10: 17–27
7. sunnuntai helluntaista 27.7.

Sana laki kalskahtaa korvissa helposti epä-
toivotulta ja kielteiseltäkin asialta. Erityi-
sesti se tuntuu siltä, jos tajuaa ajaneensa 
ylinopeutta ja näkee edessään tiellä polii-
sin, joka kehottaa ajamaan tien laitaan. 
Silloin laki tuntuu kaikkea muuta kuin 
mukavalta ja toivoisi, ettei sitä olisi kek-
sittykään. Kun lakia sovelletaan sen kai-
kessa ankaruudessaan minuun, toivoisin, 
ettei sitä olisikaan.

Sana laki tuo usein mieleen myös käs-
kyt ja kiellot: ”Älä tee niin! Et saa! Tee 
näin! Sinun täytyy, sinun pitää, sinun tu-
lee!”

Niinpä emme yleensä ainakaan vapaa-
aikamme mielenvirkistykseksi juuri poh-
diskele kysymystä laista. Lain ajattelemi-
nen tuntuu vain ikävältä velvollisuudelta. 
Ja silloin, kun kysymys laista joka tapa-
uksessa tulee esiin, ruumiskin ikään jän-
nittyy, vähän samaan tapaan kuin silloin, 
kun alikersantti astuu alokkaan tupaan ja 
vaatii tupailmoitusta.

Sana laki ei tunnu mukavalta sanalta. 
Sen sijaan sana rakkaus tuntuu aivan toi-
senlaiselta. Sitä teemaa ajattelee mielel-
lään vaikka rannalla aurinkoa ottaessa tai 
kotiaskareitten keskellä. Kun rakkautta 
alkaa ajatella, koko kehokin tuntuu jolla-
kin tavalla rentoutuvan, suupielet nouse-
vat ylöspäin. Jos huoneessa on muitakin 
samaa asiaa pohtivia, iloinen rupattelu 

täyttää pian koko tilan. Eikä siinä mitään 
ihmettä tietenkään olekaan. Rakkautta 
meistä jokainen kaipaa. Siksi siitä puhu-
minenkin tuo hyvän mielen.

Niinpä tuntuukin erikoiselta tällaisten 
mielleyhtymien jälkeen lukea sunnun-
taipäivän yleisotsake, joka on ”Rakkau-
den laki”. Eivätkö sanat tunnu sulkevan 
toisensa pois? Toinen sana saa koko ruu-
miinkin jännitystilaan ja toinen rentoutu-
maan. Miten ne voisivat olla voimassa yh-
tä aikaa?

Sunnuntain evankeliumi tarjoaa mie-
lenkiintoisen vastauksen ongelmaan. 

Mies tahtoi tietää, mitä hänen tulisi 
tehdä saadakseen ikuisen elämän. Erikois-
ta oli, että johtavassa asemassa oleva va-
rakas mies tulee keskellä päivää, vieläpä 
juoksujalkaa sellaista kysymään.

Jotkut ajattelevat miehen kiusallaan 
sellaista kysyneen, minusta hän kyllä 
näytti olevan aivan tosissaan saatuaan Jee-
suksen lopulta kiinni ja kysyessään: ”Hy-
vä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta 
saisin iankaikkisen elämän.”

Olisi luullut Jeesuksen ryhtyvän heti 
vastaamaan miehen kysymykseen, mutta 
häntä näytti askarruttaneen miehen käyt-
tämä ilmaisu, joten hän kysyi: ”Miksi sa-
not minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on 
hyvä, ei kukaan muu.”

Miksi Jeesus tuollaiseen asiaan taker-
tui? Kyllähän ihmiset käyttävät milloin 
minkäkinlaista puhuttelua tarkoittamat-
ta sillä mitään erityistä. Jeesus kuitenkin 
tahtoi miehen pysähtyvän miettimään 
käyttämäänsä puhuttelua. Onhan tie-
tysti hyvä olla tarkka sanavalinnassaan, 
mutta oliko nyt oikea hetki alkaa opet-
taa sellaista asiaa, kun oli tärkeämpää-
kin mietittävää? Jeesuksen luo tullut mies 
jäi sanattomaksi. Hän ei osannut selittää 
sana valintaansa.

Vasta sen jälkeen Jeesus alkaa vastata 
kysymykseen muistuttamalla kymmenes-
tä käskystä.
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Jeesuksen lopetettua mies näytti olleen 
ihmeissään: ”Opettaja, kaikkea tätä olen 
noudattanut nuoresta pitäen.”

Enää mies ei kutsunutkaan Jeesusta hy-
väksi opettajaksi, vain opettajaksi. Hä-
nellä ei siis ollutkaan ollut mitään erityis-
tä syytä pitää Jeesusta hyvänä. Sitä paitsi 
käskyjen mukaanhan hän oli elänyt. Oliko 
hän siis jo nyt ikuisen elämän perillinen?

Jeesus ei kuitenkaan lopettanut. Hän 
yhdisti vastauksessaan sunnuntain otsi-
kon rakkauden laista: rakkautta katsees-
saan hän antoi uskomattomalta tuntuvan 
käskyn miehelle: ”Yksi sinulta puuttuu. 
Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja an-
na rahat köyhille, niin sinulla on aarre tai-
vaassa. Tule sitten ja seuraa minua.”

Mies, joka vähää aikaisemmin oli sa-
nonut täyttäneensä lain, huomaakin äk-
kiä rakastavansa omaisuuttaan enemmän 
kuin lähimmäisiään. Niinpä hän murheis-
saan kääntää selkänsä Jeesukselle ja pois-
tuu tämän luota.

Lain ensimmäisen taulun kohdat liittyvät 
ihmisen velvollisuuksiin suhteessa Juma-
laan. Toinen taulu puhuu velvollisuuksis-
ta suhteessa lähimmäisiin. Jeesus lähti liik-
keelle niistä kysymyksistä, joita nykyäänkin 
yleensä ensimmäiseksi ajatellaan, kun pu-
hutaan synnistä. Usein ihmiset sanoessaan, 
etteivät ole kenellekään mitään pahaa teh-
neet, ajattelevat juuri lain toiseen tauluun 
liittyviä säädöksiä. Ja ilmeisesti moni on yh-
tä vakavissaan kuin tämä rikas mies.

Mies ei aivan ilmeisestikään valehdellut 
ainakaan tietoisesti. Hän oli koettanut teh-
dä elämässään parhaansa ja täyttää velvol-
lisuutensa kaikkia ihmisiä kohtaan, alkaen 
vanhemmista ja päätyen liikekumppanei-
hin. Keneltäkään hän ei ollut vääryydellä 
ottanut mitään itselleen. Kenenkään hen-
keä hän ei ollut vienyt eikä myöskään vie-
tellyt kenenkään aviopuolisoa. Mies oli siis 
kaikin puolin kunnollinen.

Rakkautensa osoitukseksi Jeesus pa-
hoitti miehen mielen. Sellainen tuntuu 

epäreilulta. Miksi Jeesus ei voinut edes 
hieman kehua miehen suorituksia? Miksi 
hänen täytyi tehdä toinen surulliseksi? 

Toki itse kukin meistä tahtoisi kuulla 
vain miellyttäviä asioita itsestään. Mut-
ta kun on kysymys ikuisen elämän saa-
misesta, kehut eivät auta. Jeesus rakas-
ti miestä niin paljon, että osoitti tämän 
aran kohdan. Hän teki sen nostamalla tar-
kasteluun myös lain ensimmäisen tau-
lun kohdat. Niistä ensimmäinen kieltää 
ihmistä ottamasta mitään palvontakoh-
detta Jumalan rinnalle. Rikas mies sai va-
littavakseen rikkauden palvelemisen ja 
Jumalan palvelemisen. Omaisuus oli ai-
nakin siinä hetkessä rakkaampi. Näin Jee-
sus oli rakkaudessaan paljastanut heikon 
kohdan miehen kyvyssä täyttää käskyt. 
Ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään 
mies tajusi olevansa syntinen ihminen. Ei 
riitä, että täyttää velvollisuutensa lähim-
mäisiään kohtaan. Jumala vaatii myös 
täydellistä rakkautta itseään kohtaan. Ja 
se, joka ei siihen kykene, on mitantäyttä-
mätön.

Miehen alkuperäinen kysymys oli ol-
lut: ”Mitä minun pitää tehdä, jotta peri-
sin iankaikkisen elämän?” Jeesus osoitti 
vastauksellaan miehelle, että kysymyk-
senasettelu oli ollut väärä. Ihminen ei mil-
loinkaan täytä sitä mittaa, jota ikuisen 
elämän ansaitseminen edellyttäisi. Sen si-
jaan ikuinen elämä on siellä, missä vaja-
vuutensa tajunnut ihminen tulee syntinsä 
kanssa Jeesuksen armahdettavaksi, joka 
on ristinkuolemallaan hankkinut anteek-
siannon jokaiselle mitantäyttämättömäl-
le. Rikas mies kuitenkin käänsi ainakin 
siinä vaiheessa selkänsä Jeesukselle.

Kutsu lähteä Jeesuksen seuraajaksi tuli 
miehelle laiksi, jota tämä ei kyennyt täyt-
tämään.

Olen silloin tällöin ommellut nappia, ja 
joskus on kestänyt hyvinkin kauan, ennen 
kuin olen saanut langan pujotetuksi neu-
lansilmään. Mutta sitä, että kokonaisen 
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kamelinkin on helpompi mennä siitä lä-
pi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakun-
taan, tuntuu vaikealta tajuta.

Onko asia todella niin vaikea ni-
menomaan rikkaille? Mutta toisaal-
ta Raamattu kuvaa rikkaiksi myös kaik-
kia, jotka luottavat itseensä ja omiin 
mahdollisuuksiinsa. Vain sairaat kun tar-
vitsevat lääkäriä. Ei kukaan, joka turvaa 
pelastuksen asiassa mihinkään itsessään 
olevaan, pääse perille. Meillä voi olla mo-
nenlaista omaisuutta, johon panemme 
turvaamme. Se voi olla varsinaisen rahan 
tai omaisuusmassan lisäksi myös fyysis-
tä, henkistä, hengellistä ja sosiaalistakin. 
Mitä enemmän omaisuutta on, sitä vai-
keampaa on hyväksyä sitä, ettei siitä ole 
apua, kun ratkokaan kysymystä ikuisesta 
kohtalosta. 

Ei ihme, että Jeesuksen opetuslasten-
kin ilmeet vakavoituivat. Heidänkin mie-
leensä nousi sama kysymys kuin rikkaal-
le miehelle aikaisemmin: ”Kuka sitten voi 
pelastua?”

Jeesuksen vastaus oli murskaava: ”Ih-
misille se on mahdotonta, mutta ei Juma-
lalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Opetuslapsille antamassaan vastauk-
sessa Jeesus näyttää sanovan, että rikas 
mies oli ollut lähempänä pelastusta kuin 
oli uskonutkaan. Ihminen ei voi itseään 
pelastaa, mutta ihmiseksi tullut Jumala 
voi pelastaa rikkaankin ihmisen.

Rikkaalta mieheltä Jeesus oli kysynyt: 
”Miksi sanot minua hyväksi?” Niin Jee-
sus oli kysynyt, aivan kuin tahtoen tietää: 
”Oletko sinä ymmärtänyt, että minä to-
della olen sinun Jumalasi ja että minä voin 
antaa sinulle ikuisen elämän?”

Mutta sitä mies ei ollut tajunnut. Siksi 
Jeesus antoi vaikean käskyn miehelle. Sen 
valossa tämä saattoi nähdä uudella taval-
la sen, mihin asti ihmisen omat kyvyt riit-
tävät ikuisen elämän hankkimisessa. Mies 
ymmärsi, etteivät ne riittäisi. Oivallus 
masensi miehen, ja siinä tilassa hän kään-

si selkänsä myös Jumalalleen, joka ainoa-
na voi antaa ikuisen elämän.

Neulansilmällä ei tarkoiteta vaikeakul-
kuista porttia Jerusalemissa, niin kuin 
jotkut ovat ajatelleet, vaan vajaan millin 
levyistä reikää metallisessa neulassa. Ja 
kuitenkin siitäkin on kamelin helpompi 
mennä läpi, kuin on rikkaan päästä Juma-
lan valtakuntaan. Kuva kertoo hyvin, mik-
si rikkaan miehen alkuperäinen kysymys 
oli ollut niin väärä. Pelastumisessa on ai-
na kysymys Jumalan tekemästä ihmeestä. 
Ihminen ei voi sitä ottaa itselleen.   •

Jukka Norvanto 
TL lähetysteologi, Ev.lut. 
Lähetysyhdistys Kylväjä

Kristuksen kirkastumisen päivä
mark. 9: 2–8
kirkastussunnuntai 3.8.

Synoptisissa evankeliumeissa Jeesuk-
sen kirkkaus on ennen kaikkea kätkettyä 
kirkkautta. Jumalan ainosyntyistä Poi-
kaa katsellaan niissä kärsivänä Messiaa-
na, hänen todellinen ihmisyytensä koros-
tuu. Kirkastusvuoren tapahtumat ovat se 
hetki Jeesuksen maallisen vaelluksen ai-
kana, jossa hänen jumalallinen kirkkau-
tensa hetkeksi paljastuu arkisten vaattei-
den alta, ja ne harvat ja valitut, jotka ovat 
hänen kanssaan vuorella, saavat hetken 
katsella tuota kirkkautta. Jakso paljastaa 
meille Mes siaan taivaallisen alkuperän: 
hän on enemmän kuin ihminen, hän on 
ollut ennen ihmiseksi syntymistään, hän 
on Jumalan rakas Poika ja häntä kunnioit-
tavat Israelin historian suurimmat pyhät-
kin, jotka on paikalle kutsuttu. Kaikki al-
leviivaa sitä, että tässä on enemmän kuin 
Mooses, tässä on hän, jolle Eliakin on vain 
airut. Kristuksen kirkastuminen ei kuiten-
kaan viittaa mihinkään pyhyyden tai voi-
man lisääntymiseen, ainoastaan sen näky-
väksi tulemiseen. Kristushan omistaa tosi 
Jumalana koko jumalallisen  kirkkauden. 
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Uskon ja ajattelun avuksi
41. vuosikerta
Ilmestyy kuudesti vuodessa.

”Hänessä on jumaluus ruumiillistunut 
koko täyteydessään” (Kol. 2:9).

Vaikka Jeesus on kirkastusvuorella nä-
kyvällä tavalla kirkastunut, on suurin kir-
kastuminen vielä edessäpäin. Johanneksen 
evankeliumissa (Joh. 12:23–24) Jeesus liit-
tää oman kirkastumisensa ennen kaikkea 
tulevaan kuolemaansa. On paradoksaalis-
ta, että Jeesuksen suurin kirkkaus piilee 
juuri suurimmassa heikkoudessa ja alen-
nustilassa. Ristin kirkkaus on kätkettyä 
kirk kaut ta, ja silti se on ”Jumalan voima ja 
Jumalan viisaus” (1. Kor. 1:24). Ristissä Ju-
malan rakkauden valtavuus ja hänen py-
hyytensä ja voimansa suuruus tulevat us-
kon katseltaviksi. Ihmiskunnan toivo on 
ristinmuotoinen. Vain risti voi tuoda ih-
miskunnalle armon, pelastuksen ja rauhan. 

Inhimillisin silmin katsottuna ero Kir-
kastusvuoren säihkyvän hohteen ja kii-
rastorstaiyön Getsemanen pimeyden vä-
lillä on valtava. Silti Jeesus oli kirkastettu 
myös Getsemanen yössä ja Golgatan ris-
tin häpeässä. Tämä kätketty kirkkaus vaa-
ti opetuslapsilta uskoa. Heidän oli luotet-
tava Isän sanaan, kun hän pilvestä todisti 
Pojastaan. Myös meidän on luotettava Sa-
naan. Ylösnousseen Kristuksen kirkkaus 
on meille täällä kätkettyä kirkkautta. Vain 
Jumalan sana tuo sen meidän uskomme 
nähtäväksi. Me uskomme siihen ja odo-
tamme sen tulemista lopullisesti näky-
väksi. Näinhän me tunnustamme myös 
(Nikean-Konstantinopolin) uskontun-
nustuksessa: ”Me uskomme – – yhteen 
Herraan, Jeesukseen Kristukseen – –joka 
– – on kirkkaudessa tuleva takaisin tuo-
mitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka val-
takunnalla ei ole loppua – –.” Nyt elämme 
uskossa, silloin näkemisessä. Silloin Jee-
suksen kirkkaus on vastaansanomatonta 
kirkkautta, jonka edessä kaikkien polvien 
on notkistuttava ja jokaisen kielen tun-
nustettava, että Jeesus Kristus on Herra 
(Fil. 2:10–11). •

Lauri Vartiainen 


