
perusta 6 | 2018 393sananselitystä

Sananselitystä

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin  
pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu 
sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 

joulupäivästä 25.12. ja päätyy 2. sunnuntaihin ennen paastonaikaa 24.2.
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Sana tuli lihaksi
joh. 1:1–14
joulupäivä 25.12.

Nykyisin Suomessa useimpien joulukirk-
ko on jouluaaton jumalanpalvelus. Silloin 
kirkoissa ja kappeleissa on ilahduttavan 
paljon väkeä. Joulupäivänä varhain aa-
mulla ja vähän myöhemmin aamupäiväl-
lä jumalanpalveluksessa osallistujia on 
vähemmän, kuitenkin yleensä enemmän 
kuin tavallisena sunnuntaina ja mukana 
on heitäkin, jotka ovat harvoin kirkossa. 
Pitäisikö joulupäivänä puhua juuri heille? 
Joulupäivän evankeliumi – tai suuri osa 
siitä – on hymni, jota kristityt luultavasti 
lauloivat jumalanpalveluksissaan Vähäs-
sä-Aasiassa melkein kaksi tuhatta vuotta 
sitten. Voiko hymni puhutella nyt häntä, 
joka ei ole niin perillä kristinuskon perus-
asioistakaan? Voiko hän ymmärtää, mitä 
siinä sanotaan? Mitä laulusta kannattaisi 
sanoa ja erityisesti nostaa esille, kun pyr-
kii puhuttelemaan häntä, joka on juma-
lanpalveluksessa vain jouluna ja jonka toi-
voisi olevan kirkossa muulloinkin? 

Aina on tapahtunut muutoksia. Nyt 
niitä tapahtuu paljon ja nopeasti – ja 
vauhti ehkä vain kiihtyy. Joillekin tämä 
on myönteinen asia, toisia alituiset muu-
tokset ahdistavat. Ehkä jokainen ihmi-
nen kaipaa myös sitä, mikä pysyy, mihin 
tarttua ja minkä varaan rakentaa elämää. 
Johanneksen evankeliumin alun hymnis-
sä mennään alkuun – jopa sinne, mitä oli 
ennen kuin oli tämä maailma. Jo siellä oli 
Sana. Sana oli mukana, kun maailma luo-
tiin, ja kaikki luotiin Sanan voimalla. Tä-
mä Sana on edelleen. Sana on ollut ja py-
synyt halki vuosituhansien tai miljardien. 
Tällä Sanalla hymni tarkoittaa Jeesusta. 

Joulu on meillä vuoden pimeimpänä ai-
kana. Ehkä juuri silloin moni kokee pime-
yttä myös muuten. Tuntuu tarkoitukset-
tomalta, pelottaa, mieli voi olla maassa. 
Hymnissä puhutaan valosta, joka loistaa 

pimeydessä ja jota pimeys ei saa valtaan-
sa. Ei ole vain pimeyttä eikä pimeys ole 
viimeinen sana. On valo silloinkin, kun 
pimeys on syvä. Kaikki ei ole siinä, miltä 
nyt näyttää ja tuntuu. Valo voittaa lopulta. 
Johanneksen lainaama hymni tarkoittaa 
valolla Jeesusta. 

Pimeys tarkoittaa myös, ettemme voi 
nähdä Jumalaa. Hän on kuin pimeässä, 
jonne silmämme eivät näe. Uskon, että on 
– voi olla paljonkin – niitä, jotka mietti-
vät, millainen Jumala on, mitä hän ajat-
telee minusta ja mitä hän odottaa minul-
ta. Eikä se vastaus tyydytä, ettei näistä voi 
tietää – on vain käsityksiä ja mielipiteitä, 
jotka kaikki ovat yhtä vääriä. Voi tietää, 
koska on valo, joka loistaa pimeydessä. 
Ja koska Sana tuli lihaksi. Sana tarkoittaa 
– niin hymnissä sanotaan – Jumalaa ja li-
haksi tuleminen ihmiseksi tulemista. Ju-
mala tuli ihmiseksi – meille näkyväksi ja 
ymmärrettäväksi. Voi tuntea hänet, koska 
hän näytti meille, millainen hän on. Jee-
susta kutsutaan Sanaksi ja sana viittaa 
viestiin ja puhumiseen. Hän on Jumalan 
viesti meille. Hänessä Jumala puhuu ja il-
moittaa itsensä, ja niin valaisee sen pime-
yden, joka kätkee Jumalan. Juuri tästä jou-
lu muistuttaa. 

Hymnissä ei selitetä, miten Jumalan ih-
miseksi tuleminen tapahtui – kerrotaan 
vain sen tapahtuneen. Ei tarvitse yrittää 
selittää, mitä emme osaa. Ihmettelemme 
ja kumarrumme meille käsittämättömän 
ihmeen edessä. Hymni ei tarkoita, että Sa-
na ja Jumala ovat identtiset ja täysin sama 
asia. Mutta sitä kyllä, että Sana – Jeesus – 
on jumalallinen, edustaa Jumalaa ja ker-
too, millainen Jumala on. 

Joskus sanotaan, että olen vain lihaa ja 
verta - olen vain heikko ihminen. Juma-
lan lihaksi tuleminen tarkoittaa myös, et-
tä hän tuli heikoksi ihmiseksi. Tämä on 
meille hyvä uutinen. Jumala ei ole kau-
kana ja korkealla. Hän ei ole niin suuri ja 
voimakas, että meistä ei ole yhteyteen hä-
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nen kanssaan. Hän tulee lähelle meitä ja 
on kuten me, vaikka onkin suuri ja kaikki-
valtias. Voimme olla hänen omiaan ja hän 
ymmärtää meitä. Lihaksi tuleminen ei 
tarkoita, että Jumalasta tuli syntinen ku-
ten me. Hän oli ja on pelkästään hyvä. Tä-
mäkin on hyvä uutinen: jättäytyessämme 
hänen käsiinsä emme ole pahan ja julman 
käsissä vaan hänen, joka on hyvä ja rakas-
taa. Hymnissä Jeesuksen sanotaan olleen 
täynnä armoa ja totuutta. Armo tarkoittaa 
armollisuutta, armahtavaisuutta ja rak-
kautta, totuus totuudellisuutta, uskolli-
suutta ja luotettavuutta. Nämä kertovat, 
millainen Jumala on.

Jumala tuli silloin Sanassaan ihmis-
ten luo. Nytkin hän tulee sanassaan luok-
semme. Raamattu on hänen sanansa ja 
Raamatun ydin on evankeliumi, hyvä sa-
noma, Jeesuksesta. Siinä Jumala on, kos-
kettaa ja toimii. Sillä hän opettaa tun-
temaan hänet, antaa uskon häneen ja 
vahvistaa uskoa. 

Ensimmäisten kristittyjen hymni pu-
huu kahdenlaisesta suhtautumisesta ih-
miseksi tulleeseen Jumalaan: hän tu-
li maailmaan, jonka hän oli luonut, ja 
omiensa luo – hän on luonut jokaisen ih-
misen – mutta toiset eivät ottaneet hän-
tä vastaan, toiset ottivat. Nytkin on nämä 
kaksi tapaa suhtautua häneen. Hänen vas-
taanottamisessa on kuitenkin kyse suu-
remmasta kuin siitä, että ihminen valitsee 
näin ja päätyy tähän ratkaisuun. Jumala 
avaa ihmisen sydämen, saa vastaanotta-
maan ja antaa uskon. He, jotka ovat hänet 
vastaan, ovat syntyneet Jumalasta. Hyvä 
että kyse on näin suuresta asiasta. 

Joskus ihminen miettii ja kipuilee, on-
ko hänellä uskoa tarpeeksi. Tuntuuko sil-
tä? Ja aika usein tuntuu, ettei ole, ja uskon 
pitäisi olla toisenlaista ja parempaa. Jou-
lupäivänä luettavassa hymnissä puhutaan 
hyvin vähän meidän uskostamme mut-
ta paljon Jeesuksesta. Hän onkin paljon 
tärkeämpi kuin meidän uskomme. Pal-

jon tärkeämpää on uskon kohde ja sisäl-
tö. Kohde ja sisältö on hän, joka tuli tähän 
maailmaan, toi pelastuksen, kuoli, sovit-
ti ihmisten synnit ja nousi kuolleista. Hä-
neen saa luottaa heikollakin uskolla.  •

 Jari Rankinen
Suomen teologinen instituutti,  

pääsihteeri

Kristuksen todistajat
matt. 10:16–22
tapaninpäivä 2. joulupäivä 26.12.  

Kristittyjen kohtaama vaino ja halveksun-
ta kertoo tässä maailmanajassa vallitse-
vasta syvästä kahtiajaosta. Toisaalta Ju-
malan pelastussanoma synnyttää iloa ja 
riemua sen vastaanottavissa, toisaalta sa-
noma rististä on loukkaus evankeliumin 
hylkääville. Maailman paras uutinen syn-
tien sovituksesta ja iankaikkisesta elä-
mästä synnyttää myös vastustusta. Kris-
tittyjä vainotaan, sillä he tunnustautuvat 
Jeesuksen seuraajiksi. Tämä ajatus Jeesuk-
sen seuraajien kohtaamasta vastustukses-
ta käy ilmi jo Herramme omasta opetuk-
sesta: »Muistakaa, mitä teille sanoin: ei 
palvelija ole herraansa suurempi. Jos mi-
nua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos 
minun sanaani on kuultu, kuullaan myös 
teidän sanaanne. (Joh. 15:20) Tämä Jeesuk-
sen puhe sisältää paitsi muistutuksen vai-
noista, mutta myös lupauksen siitä, että 
Jeesuksen palvelijoiden julistamaa elämän 
sanaa myös kuullaan. Evankeliumi leviää 
kaikkeen maailmaan, kaikkien kansojen ja 
kielien keskelle vainosta huolimatta. Voi-
tonsanoma synnin, kuoleman ja Perkeleen 
voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta le-
viää. Ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi 
Jeesuksen sovituskuoleman tähden. Syn-
nit ovat poissa, yksin armosta, yksin Kris-
tuksen tähden.

Kristityt ovat tällä hetkellä maailman 
suurin vainottu uskonnollinen ihmisryh-
mä. 215 miljoonaa kristittyä elää tällä het-
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kellä vakavan vainon alla. Vuonna 2017 yli 
1200 kristittyä kuoli uskonsa tähden. Roh-
keita todistajia löytyy edelleen maailman-
laajuisen kirkon keskuudessa. Vainottu-
jen kristittyjen elämässä Jeesuksen puhe 
”lampaiden lähettämisestä susien keskel-
le” on monille kristityille arkipäivää. Yk-
si esimerkki tästä on Pohjois-Korea. Siel-
lä ensisijainen vainoaja on valtio. Koko 
maa koululaitosta myöten on omistautu-
nut Kimien perheen palvonnan ympäril-
le. Kristityt nähdään kansakunnalle viha-
mielisinä toimijoina, joista on päästävä 
eroon. Käytännössä koko yhteiskunta on 
kristittyjä vastaan Pohjois-Koreassa. Naa-
purit ja jopa perheenjäsenet tarkkailevat 
lähipiiriään ja raportoivat kaikesta epäi-
lyttävästä viranomaisille. Erityisesti lap-
set, jotka saattavat uskoa propagandaan 
vahvasti, saattavat raportoida vanhem-
mistaan. Tämän vuoksi monet vanhem-
mat eivät uskalla puhua lapsilleen kris-
tillisestä uskostaan. ”Veli antaa veljensä 
surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nou-
sevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat 
heille kuoleman.” (j. 21).

Kristitty, joka elää vihamielisessä ym-
päristössä, joutuu toimimaan ovelasti. 
Susilauman hyökätessä selviäminen edel-
lyttää viisautta. ”Olkaa siis viisaita kuin 
käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” 
(j. 16). Millaista on käärmeen viisaus? Pu-
he käärmeen viisaudesta on viittaus pa-
ratiisiin ja syntiinlankeemuskertomuk-
seen. Taistelussa pahaa vastaan tulee olla 
viisaampi kuin Paha itse. Kristityn tulee 
toimia viekkaasti, mutta säilyttää puh-
tautensa ja viattomuutensa. Miten tämä 
voisi toteutua? Eräs esimerkki tästä on 
profeetta Naatan. Hän toimi sekä ovelas-
ti, että viattomasti langennutta kuningas-
ta kohtaan. Profeetta kertoi kertomuk-
sen köyhän miehen ainoasta karitsasta ja 
houkutteli ovelasti kuninkaan myöntä-
mään Jumalan tuomion oikeaksi. Toinen 
esimerkki on apostoli Paavali, joka joutui 

toimimaan juutalaisten ja pakanoiden se-
kä väärien apostolien ja valheveljien ah-
distaessa jatkuvasti (Jukka Thurén). Ove-
luus on tarpeen. Tätä vainotut kristityt 
joutuvat soveltamaan elämäänsä päivit-
täin. Esimerkiksi maassa, jossa kokoon-
tumisvapautta tai tiloja ei ole, kristitty-
jen yhteinen kokoontuminen voi toteutua 
vaikkapa pakettiautossa, suurkaupungin 
pahimman ruuhkan keskellä. Kellareis-
sa ja salaisissa kokoontumispaikoissa ko-
koontuvat kristityt ovat oppineet oveliksi 
toimissaan. Viisaus on heille elinehto, sil-
lä sudet kiertelevät ympärillä. 

”Kaikki tulevat vihaamaan teitä mi-
nun nimeni tähden, mutta se, joka kes-
tää loppuun asti, pelastuu.” (j. 22) Kristit-
tyjä kohtaava vaino ahdistaa myös niitä 
Jeesuksen omia, jotka eivät itse ole par-
haillaan aktiivisen vakavan vainon koh-
teena. Vainojen ankaruus ja suorastaan 
perkeleelliset mittasuhteet saava pahuu-
den ilmeneminen aiheuttaa ahdistusta. 
Tämä ahdistus on kutsuhuuto myös toi-
mintaan. Kristuksen kirkko on taisteleva 
kirkko. Meillä on mahdollisuuksia auttaa, 
tukea ja rukoilla vainottujen kristittyjen 
sisariemme ja veljiemme puolesta. Sii-
hen tämän sunnuntain tekstit myös meitä 
kutsuvat.

Lopuksi vielä lyhyt maininta ensim-
mäisestä marttyyristä Stefanoksesta. 
Apostolien teoissa kuvataan rohkean us-
kon tunnustajan viimeisiä hetkiä. Kuole-
mansa kynnyksellä, hän saa nähdä roh-
kaisevan viestin Jeesukselta. ”Mutta Pyhää 
Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa 
taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden 
ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla 
puolella.” (Ap.t. 7:55) Erkki Ranta kirjoit-
taa: ”On sykähdyttävää nähdä, millä kun-
nioituksella taivaaseen korotettu Kristus 
suhtautuu todistajaansa, joka ei häpeä hä-
nen nimeään vastustajienkaan edessä ja 
on valmis todistamaan myös hengellään. 
Stefanoksen tavoin kaikilla kristityillä on 
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kaksi puolustajaa, maan päällä Pyhä Hen-
ki, taivaassa Jeesus Kristus. Sen, joka tun-
nustaa Jeesuksen ihmisten edessä, hän 
tunnustaa Isän edessä (Luuk. 12:8). Stefa-
noksen viimeinen pöytäpalvelus tapahtui 
todella tomun kautta. Tomuun vaipunee-
nakin hän vielä hoiti ”virkaansa” esirukoi-
lijana jopa vihamiestensä puolesta.” Vai-
not eivät voi evankeliumia pysäyttää.  •

Taito Heikkilä

Jeesus pakolaisena
matt. 2:13–21
4. joulupäivä,  
viattomien lasten päivä 28.12.

Toisen ja neljännen joulupäivän sanoma 
särkee joulun idylliä, sikäli kuin siihen-
kään idylliä todellisuudessa liittyy. Joka 
tapauksessa sanoma lapsen syntymises-
tä – silloin ja nyt – on aina myönteisellä 
tavalla koskettava asia. Heti varsinaisen 
joulupäivän jälkeen meitä palautetaan tä-
män maailman todellisuuteen. Kuolema 
ja kuoleman uhka ovat kuitenkin aina lä-
hellä.

Jeesus, Jumalan Poika, tuli tuomaan 
maailmalle elämän. Voisi odottaa, että Hä-
net ja Hänen lahjansa olisi otettu vastaan 
iloiten, mutta näemmekin jo ensi hetkiltä 
alkaen vihan leimuavan Jeesusta itseään, 
Hänen sanomaansa ja Hänen seuraajiaan 
vastaan. Vain Matteuksen tallettamassa 
jaksossa, joka kertoo pian Jeesuksen syn-
tymän jälkeen tapahtuneesta pakomat-
kasta, piirtyy ristiriitainen kuva. Näemme 
rohkaisevan kuvan Jumalan ihmeellises-
tä varjeluksesta, mutta myös varjeluksen 
puuttumisesta. Pääosassa tietenkin on 
se, miten Jumala jopa yliluonnollisella ta-
valla kykeni, ja kykenee edelleen, varje-
lemaan vaaroilta silloin, kun Hän haluaa 
näin toimia. Hän voi lähettää enkelinsä 
tuomaan viestin, jonka perusteella vaaras-
sa oleva voi paeta. Mutta samalla näem-
me sen, että Hän voi antaa toisten joutua 

vaaraan ilman varoitusta ja pakomahdol-
lisuutta. Nimensä mukaan Viattomien 
lasten päivä kertoo kuinka onnettomuu-
det ja kärsimys eivät osu vain niihin, jot-
ka ovat sen tavalla tai toisella ansainneet. 
Samaa osoittavat Jeesuksen opetukset, 
joiden mukaan sokeana syntynyt eivätkä 
hänen vanhempansa olleet tehneet syn-
tiä, josta sokeus olisi aiheutunut, tai kaa-
tuvan Siloan tornin alle jääneet ja Pilatuk-
sen murhauttamat temppelissä uhraavat 
ihmiset eivät olleet sen syntisempiä, kuin 
kukaan muukaan ihminen. Elämä näyttää 
valitsevan sokeasti samalla, kun erityinen 
varjelus voi olla todellisuutta, kun Jumala 
näkee sen erityisestä syystä tarpeellisek-
si. Jeesuksella oli tehtävä, joka ei olisi to-
teutunut, jos Herodes olisi onnistunut ai-
keissaan. 

Tämä herättää väistämättä vakavan ky-
symyksen: Onko Jumala välinpitämätön 
ihmisen kärsimykselle? Vai eikö Hän ole-
kaan kaikkivaltias?  Tämä teodikean on-
gelmaksi nimettyyn kysymykseen ei löydy 
logiikan vaatimuksia tyydyttävää vasta-
usta. 

Jos ihminen luopuu kummasta tahansa 
Jumalan olemukseen kuuluvasta ominai-
suudesta, hän menettää samalla Jumalan. 
Mikä Jumala on sellainen, joka ei kykene 
tekemään sitä, mitä haluaa? Tai mikä Ju-
mala on sellainen, joka ei rakasta? Usko 
riippuu kiinni molemmissa, vaikka elä-
mä ja koettavat tosiasiat, aistimme ja jär-
kemme näyttäisivät sotivan niitä vastaan. 
Voimme saada lohdutusta kärsimyksen 
alla siitä, että olemme Jumalan käsissä ja 
Hän on lähellä meitä silloinkin, kun meitä 
kohtaa kestämättömiä ja käsittämättömiä 
vastoinkäymisiä. 

Välttämätöntä on myös katsoa asioi-
ta iankaikkisuuden näkökulmasta. Katso-
minen vain tähän hetkeen johtaa meidät 
usein epätoivoon, mutta jos mielemme 
täyttää luottamus iankaikkisesta elämäs-
tä, voimme säilyttää uskomme rakasta-
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vaan Jumalaan ja kaiken kääntymiseen 
hyväksi. Siksi toivo on keskeinen puoli Ju-
malan yhteydessä elämistä.

Mihin Jumala velvoittaa meitä päivän 
tekstissä? Esimerkin siitä antavat egypti-
läiset.

He eivät toimineet niin kuin monet 
suomalaiset, eurooppalaiset, yhdysvalta-
laiset haluaisivat meillä rikkaissa länsi-
maissa toimittavan. He eivät spekuloineet 
mitä ongelmia pakolaiset maahanmuutta-
jat tuovat mukanaan. Ehkä eivät sitäkään, 
ovatko he todellisia pakolaisia vai vain pa-
remman elintason perässä maahan pyr-
kiviä. He antoivat Marian, Joosefin ja Jee-
sus-lapsen tulla. He pelastivat maailman 
ottamalla perheen vastaan, vaikka heistä 
ei ollut mitään hyötyä. Meillä asenteet ko-
venevat, äärinationalismi valtaa alaa ja ra-
joja vaaditaan suljettaviksi. Egyptiläisten 
esikuva antaa meille vahvan eettisen vel-
voitteen seurattavaksi.  •

Arno Toivanen
emerituskirkoherra, Iisalmi

Köyhillä on mistä kiittää
luuk. 2:33–40 
 1.sunnuntai joulusta 30.12. 

Vuoden 2018 viimeisen sunnuntain, 1. jou-
lun jälkeisen sunnuntain evankeliumissa 
kohtaamme temppelissä ikääntyneen 
miehen ja naisen. Heillä ja heissä riittää 
ihmeteltävää. Silmät avataan näkemään 
pienessä suurta: Jumalan suurin lahja 
pienessä lapsessa. Kovin on vaatimaton 
pakkaus. Nuori aviopari tulee pikkuvau-
vansa kanssa temppeliin toteuttaakseen 
Jumalan isille asettamat säädökset. Nämä 
ovat köyhiä, uhrieläinkin minimitasoa. 
Syrjäläisiä, maalaisia, joiden kielimurre 
viittaa ”pohjalaisiin”, pakanamaiden 
rajoille. Eivät he pääse pätemään hengel-
lisen establismentin eikä temppeliin ko-
koontuneiden silmissä. Eivät omissakaan 
silmissään. Monet läsnäolijat varmaan 

kuitenkin joutuvat ihmettelemään, vain 
köyhät pääsevät kiittämään.

Niin kuin Simeon ja Hanna Jumalan 
ihmiset taitavat olla. Hengessä ja hen-
gessään köyhiä. Näitä Jeesus onnittelee 
autuaiksi vuorisaarnansa johdanto ja ot-
sikkolauseessa: ”Autuaita ovat hengelli-
sesti/hengessään köyhät, sillä heidän on 
taivasten valtakunta.” (Matt. 5:3) Ilmauk-
sessa voi nähdä avautuvan mielenmaise-
man itsensä, ihmisten ja Jumalan edessä. 
Samoin aivan konkreettisen taloudellisen 
puutteen. Matteuksen ei tarvinnut hen-
gellistää Luukkaan kenttäsaarnaa (Luuk. 
6:20), vaan köyhyyden eri ulottuvuudet 
elivät rinnakkain ja päällekkäin. Jeesuk-
sen ajan juutalaisuudessa hengessään/
hengellisesti köyhä ja puutteenalainen il-
mensivät yhtä ja samaa (Broer). Köyhillä 
ja sorretuilla ei ollut muuta voimavaraa 
ja näköalaa elämässään kuin luottamus ja 
toivo Jumalaan. Köyhyys vietti täydelli-
seen riippuvuuteen Jumalasta, ja varsin-
kin Jumalan köyhiä ajateltiin Hänen eri-
tyisen huolenpitonsa kohteena. (Psalmit 
9:19; 40:17; Jes. 57:15; Jaak. 2:5). Lopunajal-
lisen toivon ilmauksissa erityisesti köyhät 
piirtyvät näkyviin. Jeesus viittaa Matt. 11:5 
Jesajan profetiaan “Herran, Herran Hen-
ki on minun päälläni, sillä hän on voidel-
lut minut julistamaan ilosanomaa nöyril-
le (köyhille), lähettänyt minut sitomaan 
särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituil-
le vapautusta ja kahlituille kirvoitusta” 
(Jes. 61:1 KR38). Hannassa ja Simeonissa 
tulevat lihaksi Jeesuksen autuaaksijulis-
tusten ”pyhät paradoksit” (F. Hauck), kun 
heille Jumalan valtakunnan täyttymys to-
teutuu konkreettisesti Jeesus lapsen kaut-
ta jo nykyisyydessä ja täydellisyys Hänen 
kauttaan tulevassa: ”Minun silmäni ovat 
nähneet sinun autuutesi” – ”on ilmestyvä 
pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Is-
raelille.” (Luuk. 2:30; 32. KR38) 

Jumalan köyhien uskon ja hengellisyy-
den nimi on Jeesus. He eivät näe itsessään 
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perustetta Hänen rakkaudelleen, lupauk-
silleen, syntien anteeksiantamukselle ja 
taivaaseen pääsemiselle. He eivät voi ve-
dota mihinkään itsessään olevaan Juma-
lan edessä. Sellaiselle ihmiselle armo, an-
teeksisaaminen on käsittämätön ihme, 
koska oman synnin tunteminen ja kipu 
siitä ovat todellista arkea. Oma raadolli-
suus on usein tuntuvin todellisuus, siksi 
sietää odottaa. Jonas Laguksella oli sel-
laiselle kristitylle motto: ”Kerjuusauva 
elättää”. Se on sisällöltään sama, millä Si-
meonia luonnehditaan Raamatussa: ”Hän 
odotti Israelin lohdutusta.” Sama Jumalan 
köyhän määre sopii hyvin myös ”hyvin 
vanhaan” naisprofeetta Hannaan, josta to-
detaan: ”Hän ylisti Jumalaa ja puhui lap-
sesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin 
lunastusta.” Odottajia hänkin. Köyhissä 
on tilausta Vapahtajalle.

Hengellisesti köyhä ei erehdy omasta 
raadollisuudestaan. Mutta Jumalan Henki 
opastaa juuri jumalattomana vanhurskau-
tumaan. Siihen, että kristitty on samal-
la kertaa vanhurskas ja syntinen (”simul 
iustus et peccator”). Samanaikaisesti it-
sessään täysin kelvoton syntinen, mut-
ta Jeesuksen tähden ja Hänessä Jumalalle 
kelpaava. Se kristitty, joka löytää tämän 
vanhurskauttamisen helmen, löytää rau-
han. Hänen ei tarvitse juoksennella sin-
ne ja tänne erilaisten ilmiöiden perässä. 
Harhaillen tämän päivän uskontomarkki-
noilla ja -valintamyymälöissä tai hukkuen 
somepauhuihin. Hän osuu paikalle, Kris-
tuksen luo. Taivaallinen navigointi pelaa.  
Johdetaan totuuden etsijä sinne, missä on 
Vapahtajamme asettama kohtauspaikka: 
Missä ”evankeliumi puhtaasti julistetaan 
ja sakramentit oikein toimitetaan.” (Au-
gustana VII)

Niin ”köyhille julistetaan evankeliu-
mia.” (Matt. 11:5) Hengessä köyhien pe-
rikuvat Hanna ja Simeon löytävät oman 
aikansa valtavan uskonhuoltolaitoksen 
kuohunnassa erehtymättömällä Pyhän 

Hengen ohjauksella pienen Jeesus-lapsen. 
Kun ajattelee, miten valtava rakennelma 
Jerusalemin temppeli kaikkine esipihoi-
neen oli Jeesuksen aikaan ja millaiset us-
konnon markkinat siellä vallitsivat, ta-
pahtunut oli todellinen ihme. Ei ollut vain 
yksi poikalapsi ja perhe paikalla. Mut-
ta Jumalan Henki oli luonut heissä ensin 
odotuksen, tilaa ja tilauksen Jeesukselle. 
He ovat eläneet tätä kohtaamista varten 
itsensä, ympärillä olevien, mutta myös 
miljoonien muidenkin vuoksi, jotta sai-
sivat todistaa ylistysvirsillään. Laulaa ne 
meillekin. Kuuletko sen?  •

Pekka Heiskanen
rovasti, Lieksa

Jeesuksen nimessä
4. moos. 6:22–27 
Uudenvuodenpäivä 1.1.

Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronil-
le ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Is-
raelin, lausukaa sille näin: -- Herra siu-
natkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra 
kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon 
sinulle armollinen. Herra kääntäköön kas-
vonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle 
rauhan. ”Kun he näin siunaavat Israelin 
minun nimeeni, minä annan sille siuna-
ukseni.” Kun Herran siunauksessa toivo-
taan hyvää toiselle, pyydetään kasvoista 
kasvoihin Jumalan kohtaamista: että nä-
kisimme ne selkeästi (”kirkastakoon”), 
että ne katselisivat meitä (”kääntäköön”) 
armossa – ei vihassa, rauhan – ei sodan 
aikein. Juuri kasvoista tunnemme ja tun-
nistamme toisen parhaiten, hänen mieli-
alansa, suhtautumisensa itseeni ja mui-
hin. Ennen kaikkea: kohtaaminen kahden 
persoonan välillä on ”kasvoista kasvoi-
hin”. Psykologit sanovat, että kasvaakseen 
omaksi persoonakseen vastasyntynyt lap-
si tarvitsee vanhempiensa kasvojen läsnä-
lon. Erityisesti turvan kokeminen (”var-
jelkoon sinua”) on välttämätöntä. Tätä 
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”tarvetta kasvoihin” kertoo dialogi Moo-
seksen ja Jumalan välillä: Herra sanoo 
Moosekselle: ”Pitäisikö minun kasvojeni 
käymän sinun kanssasi ja minun viemän 
sinut lepoon?” Mooses vastaa: ”Elleivät si-
nun kasvosi käy meidän kanssamme, niin 
älä johdata meitä täältä pois. Sillä mistä 
muutoin tiedetään, että minä olen saanut 
armon sinun silmiesi edessä, minä ja si-
nun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt mei-
dän kanssamme?” (2. Moos. 33:1–16 vanha 
käännös sanoo kirjaimellisemmin). 

Kuitenkin syntiin langennut ihminen 
pakenee Jumalan kasvoja. ”Ja mies vai-
moineen lymysi Herran Jumalan kasvojen 
edestä paratiisin puiden sekaan.” (1. Moos. 
3:8, KR38) Yhä enemmän näen vanhoja 
palveluluukkuja, joiden eteen ruuvattu 
levy puhuu karua kieltään: ”Enää ei tätä 
kautta ole ketään tavattavissa”. Nopeudes-
ta ja helppoudesta huolimatta automaat-
tilaite laite ei hymyile, eikä kysele mitä 
kuuluu. Ihmisen ja Jumalan välillä on es-
te. Ihminen rakentaa epäjumalia siitäkin 
syystä, että sitä on helpompi katsella kuin 
elävää Jumalaa. Epäjumaliensa kautta ih-
minen pakenee aitoa kohtaamista kahden 
persoonan välillä. Kaikesta huolimatta Ju-
mala ”on tavattavissa”. 

Ilmestysmaja rakennettiin Israelin erä-
maavaelluksella paikaksi, jonka kautta 
Jumala puhuisi kansalleen. ”…minä il-
mestyn sinulle ja puhun sinulle armois-
tuimelta, niiden kahden kerubin välistä, 
jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, 
minkä minä sinun kauttasi israelilaisille 
säädän”(2. Moos. 25:22).

Herra itse antoi kohtaamisen ja kans-
sakäymisen välineet. Hän opastaisi ja 
toisi silminnähtävän ja käsinkosketelta-
van läsnäolon ja turvan koko erämaava-
elluksen ajan. Uhrit ja väliverho kertoivat 
myös siitä, että ihminen ei kestä suoraan 
Jumalan pyhyyden edessä. Tarvitaan si-
jaiskärsijä, tarvitaan välimies. Profeetta 
Jesaja kertoo, kuinka Israelin kansan mat-

kalla Jumala itse on ollut kaikessa myö-
tätunnossaan läsnä, lisäten profeetalliset 
sanat: ”Ja Hänen kasvojensa enkeli vapah-
ti heidät” (Jes. 63:9) Sanonta ”kasvojen 
enkeli” selitetään rabbien teksteissä yhte-
nä Messiaan nimityksenä. Kasvojen enke-
li tarkoittaa välimiestä, sanoman tuojaa, 
joka on välittävä Jumalan kasvot ihmisel-
le. Kun opetuslapsilta kysytään kenen ni-
meen he toimivat, he vastaavat tarkasti 
kuvaten ja etu ja sukunimellä: ”Jeesus Na-
saretilainen” jatkaen: ”Ei kukaan muu voi 
pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, 
joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille an-
nettu koko taivaankannen alla”.  Jeesus 
sanoo: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt 
Isän.” (Joh. 14:9)

Hänen omillaan on kanssakäymi-
sen välineet Kristuksen nimessä, Hänen 
temppelinsä, jossa ei ole samoja rajoittei-
ta, kuin se joka aikansa toimi kuvana tu-
levasta temppelistä. ”Veljet, meillä on siis 
täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhim-
pään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja 
näin avannut meille uuden, elämään vie-
vän tien, joka kulkee väliverhon -- hänen 
ruumiinsa – kautta” (Hepr.10:19,20). ”Vai 
ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Py-
hän Hengen temppeli, joka Henki teissä 
on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja 
ettette ole itsenne omat?” (1. Kor. 6:19) Em-
me voi tulla Jumalan kasvojen eteen, ellei 
Kristus ole meidän kanssamme.  Isän kas-
vot kirkastuvat meille Kristus-valossa, us-
kon kautta. Kristuksen nimessä Isän kas-
vot ovat käännetyt meihin päin. Niin kuin 
pieni lapsi tarvitsee vanhemman hyväk-
syvät kasvot oman identiteettinsä kehit-
tymistä varten, niin myös Jumalan kasvo-
jen läsnäolon kautta ihminen voi kasvaa 
todelliseksi, vapaaksi persoonaksi, sel-
laiseksi kun Jumala on hänet luonut. Tä-
tä kasvua kohden Kristuksen kaltaisuut-
ta kristitty tekee koko elämänsä. Hänen 
nimessään on kätkettynä kaikki siunaus 
ja varjelus, sillä Hänen veressään meillä 
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on turva ja suoja maailman pahuutta vas-
taan. 

Tässä ajassamme tarvitsemme kipeäs-
ti aitoa kohtaamista ja kanssakäymistä. 
Tarvitsemme uskovina jatkuvaa yhteyttä 
Herraamme. Tätä erityisyhteyttä jokainen 
saa rukouksessa, Sanan lukemisen kaut-
ta ja sakramenteissa seurakuntayhteydes-
sä. Kristuksessa saamme nähdä Jumalan 
kasvot: 

pyhät - mutta varjelevat / kirkkautta ja 
kunniaa loistavat - mutta armahtavaiset,/ 
käännetyt meihin päin,/ ja täynnä rauhaa 
meitä kohtaan.  •

Mika Pouke
Aluejohtaja, pastori,  

Suomen Raamattuopisto

Jumalan suuri suunnitelma
ef. 3:2–9 
loppiainen 6.1. 

Efesolaiskirjeen 3. luvussa Paavali puhuu 
Jumalan suuresta suunnitelmasta. Hän 
kirjoittaa, että kaikilla kansoilla on oikeus 
samaan perintöön kuin juutalaisilla. Kaikki 
maailman ihmiset voivat uskoa Jeesukseen, 
he voivat vastaanottaa evankeliumin ja heis-
tä voi tulla Kristus-ruumiin jäseniä. Heitä 
koskevat samat lupaukset kuin juutalaisia.

Jumala kutsui juutalaiset omaksi kan-
sakseen Aabrahamin välityksellä. (1. 
Moos. 12:1–2) Jumala kutsui Aabrahamin 
lähtemään omasta synnyinmaastaan ja 
käski hänen muuttaa Kanaanin maahan. 
Myöhemmin Jumala ilmoitti, että hänen 
kauttaan kaikki kansat tulevat siunatuik-
si. (1. Moos. 22:18) Jumalan lupaus sieme-
nestä tarkoittaa itse asiassa Kristusta. 
Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Nyt on lupa-
ukset annettu Abrahamille ja hänen jälke-
läiselleen. -- Tässä kohdassa ei sanota ”jäl-
keläisille”, mikä tarkoittaisi monia, vaan 
siinä puhutaan yhdestä: ”sinun jälkeläi-
sellesi”, ja tämä on Kristus.” (Gal. 3:16) 
juutalaiset ja jumalan lupaus

Vaikka Jumala sanoi Aabrahamille, et-
tä hänelle annettu siunaus koskee koko 
maailmaa, on juutalaisuudessa vaikutta-
nut vahva eksklusiivisuuden opetus, jon-
ka mukaan vain juutalaiset ovat Jumalan 
omia. Tämän opetuksen mukaan muut 
kansat ovat toisarvoisia, he ovat Jumalan 
lupausten ja liittojen ulkopuolella. Juuta-
laisuudessa on vahva sisäinen itseymmär-
rys, että vain se on Jumalan valittu kansa. 
Jo muinaisista ajoista lähtien heidät on 
valittu elämään liitossa Jumalan kanssa. 
Juutalaiset on valittu tiettyä tarkoitusta 
varten ja heillä on erityinen tehtävä: Ol-
la valona kansakunnille ja esimerkkinä 
muille kansoille liitosta Jumalan kans-
sa. Paavalin opetus siitä, että juutalaisten 
ohella myös muihin kansoihin kuuluvil-
la uskovilla on sama oikeus Jumalan pe-
rintöön, ja että Kristuksen kautta he ovat 
Jumalan ruumiin jäseniä, oli juutalaisil-
le kauhea pahennus. Tämä näkyi selkeäs-
ti Jerusalemin temppelirakennuksessa. 
Temppelin yläpuolella oli varoituskyltti, 
joka kielsi ei-juutalaisten menemisen pa-
kanoiden esipihasta varsinaiseen temp-
peliin. Kyltissä luki kreikaksi: ”Yksikään 
muukalainen ei saa tulla temppeliin ai-
tauksen sisäpuolelle. Joka saadaan tästä 
kiinni, on itse vastuussa kuolemastaan, 
joka tästä seuraa.” Ei-juutalaisia varoi-
tettiin näin kuoleman uhalla tulemasta 
juutalaisten pyhimpään paikkaan. Tämä 
kielto julisti juutalaisten itseymmärrystä: 
Vain he olivat yksi ja ainoa Jumalan kansa, 
joka vain sai lähestyä Jumalaa.

vallankumouksellinen sanoma 
koko maailmalle
Paavalin opetus siitä, että kaikki kansat 
ovat samanarvoisia Jumalan edessä, oli 
vallankumouksellinen. Tätä voidaan jopa 
pitää alkukristillisen ajan kopernikaani-
sena käänteenä. Ihmisen ei tarvitse tulla 
juutalaiseksi, jotta hän voi olla Jumalan 
oma. Vain yksin usko Kristukseen riittää. 



402 perusta 6 | 2018sananselitystä

”Kristus on meidän rauhamme. Hän on 
tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdek-
si ja kuolemallaan hajottanut niitä erotta-
neen vihollisuuden muurin.” (Ef. 2:14)

Jumala lupasi Aabrahamille, että ”si-
nun jälkeläistesi saama siunaus tulee siu-
naukseksi kaikille maailman kansoille” (1. 
Moos. 22:18). Tästä näemme, että Aabraha-
min saama lupaus (evankeliumi) on uni-
versaali ja koskee kaikkia maailman kan-
soja. Lupaus haastaa kristillistä kirkkoa 
lähetykseen, missioon. Jeesuksen seuraa-
jien tulisi julistaa tätä evankeliumia koko 
maailmalle. Saatat kysellä, koskeeko Ju-
malan lupaus minua. Elämässäsi saattaa 
olla asioita, jotka ovat vieneet sinut kau-
aksi Jumalasta. Tai mietit, oletko koskaan 
ollutkaan Jeesuksen oma? Hebrealaiskir-
jeessä sanotaan: ”Jos te tänä päivänä kuu-
lette hänen äänensä, älkää paaduttako 
sydäntänne. (Hebr. 3:7–8) Tänään on tuo 
päivä. Jumala kutsuu yhteyteensä joko en-
simmäistä kertaa tai uudelleen.

raamatun sana jumalan  
ilmoituksen vakuutena
Jakeessa 5. Paavali opettaa, että ”Sitä ei 
menneiden sukupolvien aikana annettu 
ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on il-
moittanut sen Kristuksen pyhille aposto-
leille ja profeetoille.” (Ef. 3:5) Pyhän Hen-
gen tehtävä on ilmoittaa Jumalan tahto ja 
kirkastaa Kristusta. Pyhä Henki tekee tä-
män sanansa kautta. Pyhä Henki on toi-
minut apostolien ja profeettojen kautta. 
Heidän julistuksensa on ollut Pyhän Hen-
gen inspiroimaa ja se on kirjattu Raamat-
tuun. Raamatusta voimme lukea Jumalan 
tahdon ja Raamattu julistaa Jumalan hy-
vää sanomaa koko ihmiskuntaa kohtaan. 
Jumalan Raamatussa kirjoitettuun ilmoi-
tukseen ei tule lisätä mitään. Joskus kuu-
lee yhä tänäänkin puhuttavan, että se ja 
se ihminen on profeetta tai jopa apostoli. 
Kuitenkin Raamatun ajan profeettojen ja 
apostolien toiminta on jo päättynyt. Enää 

ei tule uusia apostoleita, eikä profeettoja. 
Ei ole mitään uutta Jumalan ilmoitusta, 
jota näin tulisi julistaa. Meidän tulee py-
syä Raamatussa, eikä lisätä siihen mitään. 
”Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan en-
nussanat, minä vakuutan: Jos joku panee 
niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen 
kärsittävikseen ne vitsaukset, joista täs-
sä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois 
jotakin tämän ennustusten kirjan sanois-
ta, ottaa Jumala pois hänen osallisuuten-
sa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, 
joista tässä kirjassa on kerrottu.” (Ilm. 
22:18–19) Oikeat profeetat ja apostolit kir-
kastivat Jumalan tahtoa ja Kristusta. Tänä 
päivänä on monenlaisia julistajia. Oikeat 
ja väärät opettajat ovat sekoittuneet kes-
kenään. Oikea Jumalan sana julistaja on 
sellainen, jonka kautta loistaa Jeesuksen 
valo. Oikean julistuksen tehtävä on tuoda 
ihmisten eteen Jeesus Kristus, joka on to-
dellinen maailman valo. Hän on ainoa tie 
Isän yhteyteen.  •

Pentti Marttila
Pastori, Lähetysyhdistys Kylväjän  

koulutuspäällikkö

Kasteen lahja
matt. 3:13–17 
1. sunnuntai loppiaisesta 13.1.

”Autuas vaihtokauppa” on nimitys kris-
tinuskon ydinajatuksesta, sovituksesta 
ja Ristiinnaulitusta: ”Sinä, rakas Herrani 
Jeesus, olet minun vanhurskauteni, mut-
ta minä sinun syntisi. Sinä olet ottanut 
omaksesi sen, mikä oli minun, ja antanut 
minulle sen, mikä on sinun. Sinä olet ot-
tanut omaksesi sen, mitä sinä et ollut ja 
antanut minulle sen, mitä minä en ollut.” 
Jeesus julisti ”autuaasta vaihtokaupasta” 
jo ennen kärsimystään ja kuolemaansa. 
Hänen oma kasteensa oli kuin julistus, ei 
puheena, vaan tekona. Kaste ei siinä mie-
lessä ollut Jeesusta varten, että se on syn-
tisille tarkoitettu evankeliumi. He tarvit-
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sevat sitä pelastuakseen. Pyhän Hengen 
antaman uskon ja ymmärryksen varas-
sa Johannes Kastaja sanoikin Jeesukselle: 
”Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan 
pitäisi saada sinulta kaste.” Hän kuiten-
kin teki Jeesuksen pyynnön mukaisesti, 
kuultuaan häneltä: ”Näin meidän on teh-
tävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurs-
kaan tahdon.” Jeesuksen ainoa päämäärä 
oli Isän tahdon toteuttaminen. Maallinen 
rikkaus, ihmisten suosio tai ruumiilli-
set nautinnot eivät ohjanneet häntä. ”Mi-
nun ruokani on se, että täytän lähettäjäni 
tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.” 
(Joh. 4:34)

Jeesuksen merkitys Jumalan valtakun-
nan toteutumisessa on maailman luo-
misesta alkaen ollut ratkaiseva. ”Mikään, 
mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman 
häntä.” (Joh. 1:2) Läpi aikojen viimeiseen 
tuomioon ja ikuisuuteen asti hän on kor-
vaamaton meille ihmisille, sillä mikään 
kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat 
Kristuksessa Jeesuksessa. (Room. 8:3) Ju-
mala tiesi ihmisen luodessaan, että tämä 
lähtee omille teilleen ja luopuu vapaudes-
taan olla Jumalan lapsi. Paha ja kuolema 
saivat otteen hänestä. ”Kenen voittama ih-
minen on, sen orja hän on.” (2. Piet. 2:19) 
Koko ihmiskunta on umpikujassa. ”Syn-
tinen olin jo syntyessäni, synnin alaisek-
si olen siinnyt äitini kohtuun.” (Ps. 51:7) Il-
man Jumalan armahtavaisuutta ja halua 
avata meille paluutie takaisin yhteyteensä 
edessämme olisi ikuinen ero hänestä ja tu-
levaisuus vailla toivoa: ”Ei ole muuta kuin 
kauhea tuomion odotus. ” (Hepr. 10:27)

”Autuas vaihtokauppa” antaa toisen-
laiset tulevaisuuden näköalat. Syntiin-
lankeemuksen jälkeen Jumala antoi en-
simmäisten ihmisten kuullen lupauksen 
Vapahtajasta, vaimon jälkeläisestä, jo-
ka voittaa pahan ja kuoleman. Meillä on 
mahdollisuus turvautua uskossa hänen 
anteeksiantavaan rakkauteensa, syntien 
anteeksiantoon ja iankaikkiseen elämään, 

sillä ”jokainen, joka huutaa avukseen Her-
ran nimeä, pelastuu.” (Joel 3:5).

Taitekohdan Jumalan pelastusteko-
jen pitkässä ketjussa muodosti Jeesuksen 
syntyminen. Odottamisen aika, vanhan 
liiton aika, oli päättymässä. Johannes Kas-
taja oli viimeinen tuon aikakauden julis-
tajista ja sai olla todistamassa uuden ai-
kakauden, uuden liiton, alkamista. Vaikka 
vanhan liiton aikana Vapahtajasta tiedet-
tiin paljon vähemmän kuin nyt, niin esi-
merkiksi profeetta Jesaja, satoja vuosia 
ennen Jeesuksen tuloa, ennusti hänestä 
näin: ”Hän kantoi meidän kipumme, otti 
taakakseen meidän sairautemme. Omista 
teoistaan me uskoimme hänen kärsivän 
rangaistusta, luulimme Jumalan häntä 
niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän 
rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet 
ja meidän pahat tekomme hänet ruhjo-
neet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä 
olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me 
olemme parantuneet.” (Jes. 53:4,5). Profee-
tan sanat toteutuivat ja uusi liitto alkoi, 
kun Jeesus oli kuolemallaan sovittanut 
kaikkien ihmisten syntivelat ja ylösnou-
semuksellaan todistanut voittonsa. Näin 
toteutui Jumalan oikeudenmukainen vaa-
timus: ihmisen on vastattava syntivelois-
taan. Tämä vaatimus täyttyi, kun Jeesus, 
Jumala ja ihminen samassa persoonas-
sa, kärsi ihmisten syntien rangaistuksen. 
Hän ”ei pitänyt kiinni oikeudestaan ol-
la Jumalan vertainen vaan luopui omas-
taan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmis-
ten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten 
joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliai-
nen kuolemaan asti, ristinkuolemaan as-
ti.” (Fil. 2:9) ”Jumala itse teki Kristuksessa 
sovinnon maailman kanssa eikä lukenut 
ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; 
meille hän uskoi sovituksen sanan.” (2. 
Kor. 5:19). 

Ottaessaan kasteen Johannekselta, Jee-
sus osoitti kouriintuntuvalla tavalla, että 
hän on luvattu Vapahtaja. Synnitön kas-
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tettiin sillä, mikä oli meitä syntisiä varten. 
Johanneshan julisti parannuksen välttä-
mättömyyttä ja kastetta hän käytti Vapah-
tajan kautta saatavan syntien anteeksian-
non julistamiseksi. Ennen Jeesuksen aikaa 
eläneillä on sama Vapahtaja kuin hänen 
aikalaisillaan ja hänen jälkeensä tulevilla. 
Samoin kaikilla Jumalan lapsilla on yhtei-
nen taivaankoti kirkkaudessa. 

Johannes Kastaja ei saanut Jeesuksel-
ta kastetta, vaikka otti sen puheeksi. Hän 
oli kuitenkin pelastettu. (Luuk. 7:24–35). 
Meistä monet on kastettu Jeesuksen aset-
tamalla kasteella. Hän korosti uskon tär-
keyttä. Pelkkä ulkonainen teko ei pelasta 
vaan uskossa vastaan otettu sana. Kunpa 
jokainen kastettu ymmärtäisi ja uskoisi 
saamansa lahjan suuruuden! ”Tiedätte-
hän, että meidät kaikki Kristukseen Jee-
sukseen kastetut on kastettu hänen kuole-
maansa. Näin meidät kasteessa annettiin 
kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen 
kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää 
uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirk-
kauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos 
kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt 
meidät yhteen hänen kanssaan, me myös 
nousemme kuolleista niin kuin hän.” 
(Room. 6:2,5)  •

Antti Herkkola
Rovasti, Tampere

Jeesus ilmaisee  
jumalallisen voimansa
Joh. 2:1–11 
2. sunnuntai loppiaisesta 20.1. 

Veden muuttaminen viiniksi on Jeesuk-
sen ihmeteoista tunnetuimpia. Mikä oli 
tämän ihmeen merkitys? Kertooko tämä 
Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko Jee-
suksen tehtävästä ja sanomasta jotain 
erityistä? Galilean Kaanaassa vietettiin 
häitä. Jeesus opetuslapsineen oli mukana 
juhlassa. Jeesuksen äiti oli myös paikal-
la, mahdollisesti järjestelyvastuussa. 

Hääjuhlien onnistuminen oli erityisesti 
Marian sydämellä. Jeesuksen äiti näet 
tulee ilmoittamaan tarjoiluun liittyvästä 
ongelmasta; viinin loppumisesta kesken. 
Juutalaisia häitä ei yksinkertaisesti voi 
viettää ilman viiniä. Tarjoiluiden loppu-
minen kesken kaiken olisi häpeällinen 
asia ja jättäisi ikävän maineen myös hää-
parin yhteiselle elämälle. Maria ilmaisee 
viinin loppumisen ja tämä vihjaus pitää 
sisällään pyynnön korjata tilanne. Jeesus 
ei kuitenkaan näytä kiirehtivän pyynnön 
toteuttamisessa. Jeesuksen vastaus äidil-
leen vaikuttaa tylyltä, vaikka sitä ei ole 
sellaiseksi tarkoitettu: ”Anna minun olla, 
nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” 
Miten tämä tulisi ymmärtää?

Jeesus oli haluton noudattamaan ih-
misten ja tässä tapauksessa äitinsä kiireh-
timistä. Jumalan tahto ohjasi Jeesuksen 
elämää ja toteutuisi Jumalan suunnitel-
man mukaisesti. Lopullisesti tämä Juma-
lan määräaika eli ”hetki”, kairos, toteutui 
varsinaisesti silloin, kun erityisesti Jee-
susta koskevat kirjoitukset ”täyttyivät” 
Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuk-
sessa. Marialle ja Jeesuksen veljillä so-
pi ”mikä aika hyvänsä”, sillä he toimivat 
omien toiveidensa mukaan, mutta Jeesuk-
sen elämä ja toiminta tapahtui Jumalan 
aikataulussa (Jukka Thurén).

Lopulta Jeesus toimii. Hän käskee täyt-
tää kuusi kivistä vesiastiaa vedellä. Pitojen 
valvoja maistaa näihin astioihin kaadet-
tua vettä, havaiten veden muuttuneen vii-
niksi. Astioiden tilavuus oli noin 400–600 
litraa. Jeesuksen ihme oli siis merkittävä. 
Myös se, että viini oli ensiluokkaista ko-
rostaa ihmeen vaikuttavuutta. Jeesus teki 
lukuisia ihmetekoja ja niiden tarkoitukse-
na oli tuoda esille Jeesuksen jumalallinen 
voima. Eri ihmeet tuovat esille erilaisia 
puolia Jeesuksen olemuksesta ja jotakin 
hänen ”Minä olen” väitteistään. Thurén 
muistuttaakin, että esimerkiksi ruokki-
misihme osoittaa, että Jeesus on elämän 
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leipä, sokean parantaminen julistaa, että 
Jeesus on maailman valo, Lasaruksen he-
rättäminen puolestaan, että hän on ylös-
nousemus ja elämä. Veden muuttaminen 
viemiseksi vie ajatukset välittömästi Jee-
suksen opetukseen viinipuusta. Jeesus on 
todellinen viinipuu. ”Minä olen tosi viini-
puu, ja Isäni on viinitarhuri.” (Joh. 15:1) 

Tämän lisäksi Vanhassa testamentissa 
viini liitetään Juudasta nousevaan hallit-
sijaan. ”Viiniköynnökseen hän sitoo aa-
sinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. 
Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden 
veressä pukunsa. Hänen silmissään on 
viinin hehku, hänen hampaissaan maidon 
valkeus.” (1. Moos. 49:11–12)

Päivän evankeliumista voimme nos-
taa siis esille kolme ajatusta. Ensinnäkin, 
Jeesus kunnioitti hääjuhlaa läsnäolollaan. 
Avioliitto on Jumalan hyvä säätämys. Se, 
että Jeesus oli mukana ihmisten arjessa ja 
elämässä kertoo hänen ihmisyydestään, 
mutta myös avioliiton pyhyydestä. Toi-
seksi, Jeesus toimi Isän tahdon mukaan, 
hänen aikataulussaan. Varsinainen pe-
lastushistorian täyttymys toteutui ennen 
kaikkea Jeesuksen sovituskuolemassa ja 
ylösnousemuksessa. Jeesuksella ei ollut 
kiire, sillä kaikessa hän noudatti Isän ai-
kataulua. Kaikki tapahtui Isän suunni-
telman ja aikataulun mukaan. Pelastus-
historia eteni Jumalan käsikirjoituksen 
mukaan. Kolmanneksi, tällä ensimmäi-
sellä ihmeteollaan Jeesus osoitti olevansa 
maailmankaikkeuden hallitsija ja kykene-
vä toimimaan omiensa parhaaksi. Samalla 
Jeesuksen viittaus (uuteen ja aiempaa pa-
rempaan) viiniin vahvisti Herramme ope-
tusta uudesta pelastuksen aikakaudesta, 
joka toteutuisi Jeesuksen kautta ja hänes-
sä. Jeesus on Juudasta nouseva hallitsija, 
jonka kautta Jumalan valtakunta oli koit-
tanut. Hänen omansa ovat myös osallisia 
tästä valtakunnasta. ”Minä olen viinipuu, 
te olette oksat.” (Joh. 15:5)

Rukous: Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, 

rakas taivaallinen Isämme, kiitämme si-
nua siitä, että sinä olet ilmaissut juma-
lallisen kirkkautesi Jeesuksessa Kristuk-
sessa. Sinä olet sovittanut syntimme ja 
ottanut pois rikoksemme Poikasi uhrin 
kautta. Sinä Herra olet kaikkivaltias Juma-
la, jolla on valta toimia omiesi parhaak-
si katsomallasi tavalla ja aikataululla. Sa-
malla tavoin kuin apostolit saivat uskoa 
sinuun, niin pyydämme, että saisimme 
vahvistua uskossamme tänään. Sillä yksin 
sinussa ja sinun kautta meillä on pääsy 
iankaikkisiin hääjuhliin.  •

Taito Heikkilä

Jumalalle kukaan ei ole vieras
5. Moos. 10:17–21
3. sunnuntai loppiaisesta 27.1. 

Raamatunlukija huomaa varsin nopeasti, 
ettei Iso Kirja anna kunniaa ihmiselle. Jo 
Raamatun ensimmäisen kirjan kolman-
nessa luvussa kuvataan ihmisen lankee-
mus ja kapina Luojaansa vastaan. Ikävä 
loppu lupaavalle alulle. Kaunis ja hyvä 
luomakunta joutuu synnin tähden kiro-
uksen alaiseksi. Synti ilmenee edelleenkin 
tottelemattomuutena Jumalaa kohtaan 
ja ihmisen taipumuksessa asettaa omat 
tarpeensa muiden edelle. Heimomme, 
lähipiirimme ja kansamme edun ajami-
nen johtaa helposti heikommassa ase-
massa olevien avuntarpeen ohittamiseen. 
Kansan keskuudessa elävät muukalaiset 
joutuivat usein elämään muiden avun 
tarpeen varassa. Raamatuntekstimme 
muistuttaa, että Jumala toimii kuitenkin 
toisin. Hän ei katso henkilöön, vaan hän 
kutsuu luokseen ihmisiä kaikista kansois-
ta ja heimoista. Tämä on asia, jota myös 
israelilaisten tuli kuulla ja pitää mielessä. 
Se on tämän sunnuntain teemana.

Vanhan testamentin lukukappaleem-
me vie meidät Siinain erämaahan. Herra 
on johdattanut kansaansa Egyptistä koh-
ti luvattua maata. Kansan olemassaolo on 
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ollut - ja on edelleen - täysin riippuvai-
nen siitä, mitä Jumala on pelastushisto-
riassaan tehnyt. Siksi päivän lukukappa-
leemme on ajankohtainen myös meille. 
Jos Jumala ei olisi vapauttanut kansaansa 
Egyptin orjuudesta, niin se olisi tuhou-
tunut sinne. Jos Jumala ei olisi säästänyt 
kansaansa, niin se olisi hajonnut ja ha-
jaantunut ja kadonnut jäljettömiin. Sama 
koskee kristittyjä. Mikäli Jumala ei pelas-
ta meitä synnin orjuudesta ja paholai-
sen vallasta, niin olemme tuhon omat. ” 
Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt tei-
dät kelvollisiksi saamaan pyhille kuulu-
van perintöosan valon valtakunnasta. Hän 
on pelastanut meidät pimeyden vallasta 
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa val-
takuntaan, hänen, joka on meidän lunas-
tuksemme, syntiemme anteeksianto.” 
(Kol. 1:12–14)  

Päivän teksti muistuttaa meitä kolmes-
ta asiasta. Ensinnäkin, on olemassa vain 
yksi Jumala, jota tulee palvella. ”Pelätkää 
Herraa, Jumalaanne, palvelkaa häntä, py-
sykää hänelle uskollisina ja vannokaa va-
lanne hänen nimeensä!” (j.20) Tätä asiaa 
ei voi painottaa liikaa. Se mihin luotta-
muksemme laitamme on meidän juma-
lamme. On tärkeää muistuttaa meille, ke-
tä meidän tulee palvella. 

Toiseksi, lukukappaleemme muistut-
taa meitä siitä, millä tavoin ihmiset toi-
mivat yhteisöissään. Se, että Mooseksen 
laki pitää sisällään niin valtavasti säädök-
siä ja ohjeita, kuin myös säädöksiä rikok-
sista ja rangaistuksista, kertoo siitä, että 
nämä ohjeet olivat välttämättömiä. Moo-
seksen laki kertoo osaltaan siitä, miten 
langenneet ihmiset yleensäkin toimivat. 
Ihminen ei ole pohjimmiltaan hyvä, vaan 
taipumus pahaan on vahvana meissä. 
Kansa ei toimi pyyteettömästi, niin sik-
si täytyy muistuttaa myös erikseen myös 
lähimmäisten auttamisesta. Mooseksen 
kirjoissa kerrotaan tarkemmin, kuinka 
lähimmäisten rakastaminen toteutuisi 

vähäosaisten ja muukalaisten osalta. (5. 
Moos. 24:17–22). Perusteluna on se, että 
kansa on itse ollut muukalaisena ja orja-
na, ahdistettuna ja alistettuna Egyptissä. 
Tärkeää on muistaa, mistä Jumala on hei-
dät pelastanut. Vähäosaisista huolehti-
malla tämä pysyisi myös mielessä.

Kolmanneksi, Vanhan testamentin lu-
kukappaleemme muistuttaa siitä, että Ju-
mala on pyhä ja vanhurskas. Hän ei toimi 
niin kuin ihminen. Tämä on tärkeä loh-
dun näkökulma sorretulle, muukalaisel-
le ja laiminlyödyille ihmisille. Ihmisiin 
petyt varmasti ennen pitkää. Sen sijaan 
Jumala toimii vanhurskaasti. Jos meil-
le ihmisille on vaikeaa toimia puolueet-
tomasti, niin Jumala on puolueeton. Jos 
lahjonta ja korruptio on vaarana romah-
duttaa yhteiskunnan järjestyksen, niin 
Jumalaa ei voi kukaan lahjoa. Leskien ja 
orpojen oikeudet eivät taida toteutua täy-
dellisesti missään yhteiskunnassa, mut-
ta Jumala ajaa kiivaasti leskien ja orpo-
jen asiaa. Muukalaisista huolehtiminen 
ja heidän rakastamisensa voi olla vaike-
aa, mutta Jumala ei katso henkilöön. Täs-
sä kohden Jumala katsoo tarpeelliseksi 
muistuttaa kansaa siitä, ettei se ryhtyisi 
ylimieliseksi ja halveksisi keskuudessaan 
olevia muukalaisia. Kansaa tuli muistut-
taa siitä, että se on itsekin ollut aikanaan 
muukalaisena Egyptin orjuudessa. Juma-
lasta kerrotaan: ”Hän rakastaa muuka-
laista ja ruokkii ja vaatettaa hänet.” (j.18). 
Raamatunkohtamme muistuttaa myös 
siitä, että yksin Jumalalle kuuluu kunnia: 
”Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalan-
ne. Hän teki teidän hyväksenne ne suuret 
ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin 
nähneet” (j.21).

Jos ihmiskunnan ongelma yhteinen, 
nimittäin synti ja ihmisen luontainen tai-
pumus pahaan, niin myös ratkaisu on yh-
teinen, nimittäin Jeesuksen Kristuksen 
kallis uhriveri, kaikkien edestä vuodatet-
tu. Jumalan suuri ja väkevä pelastusteko, 
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josta Egyptin orjuudesta vapautuminen 
myös opetti, toteutui varsinaisesti ja lo-
pullisesti Jeesuksen sovituskuolemassa 
ristillä. Sillä silloin voitettiin synti, kuole-
ma ja Perkele. Sovitus - se on voimallisen 
Jumalan teko ihmisten hyväksi. Jumalan 
voima näkyy vahvimmin pahan vallan ku-
kistumisena ja käärmeen pään murskaa-
misena. Tämä pelastus on yksin armos-
ta ja yksin uskon kautta kaikille kansoille 
lahjaksi tarjottu. Tätä samaa sanomaa ju-
listaa myös epistolatekstimme: ”Minä en 
häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan 
voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jot-
ka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten 
myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan van-
hurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan 
kirjoitettu: ”Uskosta vanhurskas saa elää.” 
(Room. 1:16–17)  •

Taito Heikkilä

Kristus, Jumalan  
kirkkauden säteily
joh. 1:14–18
kynttilänpäivä 3.2.

Kynttilänpäivä on valon juhla. Tämä juh-
la sopii hyvin tänne pimeään pohjolaan. 
Valo on hyvin tärkeä meille suomalaisille. 
Talviaikaan koristamme pihamme ja ko-
timme erilaisilla valoilla. Laulummekin 
kertovat valosta. Radiot soittavat Valon 
pisaroita ja Valoja pimeyksien reunoilla. 
Valo on hyvin vahva sana ja metafora. Ne-
kin, jotka kokevat Jumalan vieraaksi tai 
kaukaiseksi, uskovat valoon. Valo tarkoit-
taa hyvyyttä, lämpöä ja toivoa.

Kynttilänpäivänä sopii julistaa: Jumala 
on valo! Valon kautta voimme pohtia, mil-
lainen Jumala on. Jumala on niin kirkas 
valo, etteivät silmämme kestä sitä katsoa. 
Ihmisymmärryksemme käsittää Jumalan 
käsittämättömyyden. Jumala on niin suu-
ri, että olisi jumalanpilkkaa kutsua häntä 
suureksi! Helposti käsityksemme Juma-
lasta venähtääkin äärettömiin mittoihin 

ja johonkin valovuosien takaisiin mystee-
reihin. Eikö valo voi kuitenkin muistuttaa 
meitä: niin kuin valo on täällä ja kaikkial-
la, niin Jumalakin on. Jumala on kuin au-
rinko. Hänen kasvonsa vilahtavat päivän 
kauneudessa, valon kimmellyksessä, hel-
lyydessä ja ilossa. Hyvyys, kauneus ja valo 
todistavat hyvästä Jumalasta.

Kynttilänpäivä on Jeesuksen juhla. Eri-
tyisesti evankelista Johannes todistaa, et-
tä Jeesus oli maailman valo. Tämäkin valo 
jää helposti näkymättömiin, aikakausien 
taakse. Tai sitten tämä valo käsitetään vie-
raaksi valoksi, uskovaisten tai juutalais-
ten valoksi, joka ei kuulu meille. Kenties 
Jeesuksen valo tulkitaan moraaliseksi esi-
kuvaksi. Raamatun todistus on kuiten-
kin jotain paljon suurempaa ja ihmeelli-
sempää: Jeesus on ikuinen valo, joka on 
annettu kaikille kansoille. Juuri tämä on 
kynttilänpäivän sanoma. Temppelin van-
ha Simeon näkee, kuinka Jeesus tuo Ju-
malan uuden liiton maan päälle. Tästä ar-
moliitosta mekin saamme olla osalliset. 
Johannesta voi pitää varsin rohkeana, sil-
lä hän kutsuu ihmisjärkeä ja juutalaista 
lakia vastaan Jeesusta Jumalaksi. Jumala 
on kolmiyhteinen. Siksi Raamatussa sa-
notaankin, että kaikki on luotu Jeesuk-
sen kautta ja Jeesusta varten. Jeesuksen 
erityisasemasta ja Jumaluudesta todis-
taa hänen ylösnousemuksensa. Kuoleman 
pimeys ei saanut Jeesusta valtaansa. Päin-
vastoin Jeesus laskeutui alas tuonelaan ja 
toi valonsa synkkyyden keskelle. Tässä on 
toivon sana meillekin. Mikään vaikeus ei 
ole Jumalalle ylitsepääsemätön. Sellaista 
pimeyttä ei olekaan, mitä Jumala ei voisi 
valaista armonsa valolla.

Jeesus juuri opettaa meitä tuntemaan 
Jumalan. Jeesusta kuvataan hyvä ja armol-
lisena ihmisenä. Hän on viisas ja tulinen-
kin, mutta ennen kaikkea nöyrä palvelija. 
Jeesusta katsellessa heikkous, vaatimatto-
muus ja köyhyys näyttäytyvät uudessa va-
lossa. Jeesuksessa Jumala tulee lähelle, ai-
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na sydämeen asti. Jumala on itse syntynyt 
ihmiseksi, yhdeksi meistä. Me emme siis 
ole hänelle vieraita tai outoja. Jeesus opet-
ti kutsumaan Jumalaa Isäksi. Osaan mi-
näkin pohtia tähtien välisiä etäisyyksiä, 
ja mahdottoman suuria galakseja käsittä-
mättömän suuressa avaruudessa. Helpos-
ti ihmettelen, kenelle minä pieni ihminen 
tässä nyt soperran iltarukoustani kipe-
ästä selästäni tai ihmissuhdesolmuista-
ni. Meidän uskomme vastaus on ihmeel-
linen juuri siksi koska se on arkinen ja 
maanläheinen: galaksien Herra on sinun 
ja minun isäni. Jumala ei ole äärettömyys 
tai epämääräinen voima. Hän on persoo-
na, ihan niin kuin Jeesus tai kuka tahan-
sa meistä. Siksi rukous. Siksi laulamme 
kynttilänpäivän virttä: ”Kristus, valo maa-
ilman, hän, ei kukaan toinen. Pimeyteen 
syntyi hän, syntyi veljeksemme. Jos me 
hänet tunnemme, tunnemme myös Isäm-
me.”

Niin mielelläni kuin näenkin yhteyksiä 
maallisen musiikin ja evankeliumin välil-
lä, on totuuden nimissä nähtävä myös ero. 
Lyriikka on toki monitulkintaista ja on 
varottava tekemästä liian suoraviivaisia 
tulkintoja, mutta näyttää siltä, että mo-
net laulumme vanhurskauttavat ihmisen 
ilman Kristusta. Esimerkiksi Apulannan 
kappale sanoittaa näin: ”Sul on sisälläs 
valtameren kokoinen voima / jonka sä voit 
oppaaksesi valjastaa”. Vanhurskaudesta 
laulut eivät puhu, mutta sanoma on ken-
ties se, että ihminen, sinä, olet sellaise-
naan hyvä. Tällöin mikä tahansa ”oma” on 
oikeaa ja hyvää ja tarpeellista ja ainoa vää-
ryys on toisten ihmisten ilkeys sekä tees-
kentely. Surukseni olen huomannut, että 
kansankirkkomme evankeliumi kaventuu 
myös ajanhengen mukaiseksi toteamuk-
seksi: ”Jumala rakastaa sinua juuri sellai-
sena kuin olet.” Hienoa, jos muistamme 
Jumalan antavan valonsa niin hyville kuin 
pahoille, mutta minussa ainakin on niin 
paljon pimeyttä, että tarvitsen ulkopuoli-

sen pelastajan.
Toisaalta kuka tahansa ihminen, sinä ja 

minä, voi olla maailman valo. Jeesushan 
sanoo omilleen aivan suoraan: ”te olette 
maailman valo”. Kynttilänpäivän toinen 
teksti taas kutsuu kristittyjä valon lapsik-
si. Siksi Juha Tapiokin on täysin oikeas-
sa, kun hän laulaa meille: ”anna minun 
nähdä kuinka valosi loistaa”. Kristityn elä-
mä ei toteudu valokeilassa. Toisaalta mei-
dän tulee elää valossa ja olla valoja, jotka 
levittävät valoa myös ympärilleen. Tämä 
valo ei ole omaa valoani. En ole saanut sitä 
syntymästäni, en kasvatuksen, koulutuk-
sen tai omien ponnistelujeni avulla. Jos 
minulla olisi vain oma valoni, joutuisin 
pian epätoivoon. Usein tulee vastaani ti-
lanteita, jossa huomaan eksyneeni pime-
ään. Silloin saan pyytää elämääni valoa Ju-
malalta. Kynttilänpäivän ilosanoma on se, 
että tuota valoa, Jumalan apua ja armoa, 
riittää kaikille kansoille ja ihmisille kaik-
kina maailman päivinä.  •

Timi Korhonen
Pastori, Mäntsälä

Kahdenlainen kylvö
matt. 13:24−30
5. sunnuntai loppiaisesta 10.2.

Osa Jeesuksen vertauksista päättyy lyhy-
een sovellutukseen. Joissakin vertauksissa 
erityistä sovellutusta ei ole lainkaan. Kyl-
väjävertaus, sekä samaan aihepiiriin liit-
tyvä vertaus viljasta ja rikkaviljasta ovat 
poikkeuksellisia siksi, että Jeesus selittää 
niiden merkitystä seikkaperäisesti. Jeesus 
esittää vertauksen, mutta varsinainen seli-
tys sille annetaan tässä vain opetuslapsil-
le, muiden kuulijoiden poistuttua paikal-
ta jakeissa 36−43.

Vertauksen asetelma on Vanhan testa-
mentin tuntevalle tuttu. Vertaus puhuu 
Jumalan valtakunnasta. ”Taivasten valta-
kunta” on kiertoilmaus tästä, jota hurs-
kaat juutalaiset käyttivät halutessaan 
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välttää Jumalan nimen turhaan sanomi-
sen. VT:ssa opetus Jumalasta hallitsijana 
on keskeinen. Jumala on oman kansan-
sa, mutta myös koko maailman hallitsi-
ja. Vertauksen mies kylvää peltoonsa hy-
vää siementä. Kylvö tapahtuu päivällä, 
julkisesti ja salailematta. Yön tultua hä-
nen vihamiehensä pyrkii tuhoamaan sa-
don kylvämällä peltoon rikkaviljaa. Se, et-
tä vihamies tekee työnsä yöllä vahvistaa 
edelleen tämän pahoja aikeita. Mies on 
Ihmisen Poika, Jeesus itse (j.37). Jeesuk-
sen julistuksen ja toiminnan tarkoitus 
oli kasvattaa Jumalan valtakuntaa. Ope-
tus Jumalan valtakunnan koittamisesta 
Jeesuksen kautta oli hänen opetuksensa 
ydinsisältöä. Jeesus on tie Jumalan valta-
kuntaan. Jeesuksen julistama evankeliumi 
kasvattaa Jumalan valtakuntaa ja Perkele 
(j.37) kreikaksi diabolos nousee sitä vastus-
tamaan. Perkele toimii ovelasti käyttäen 
kaikkia keinoja päämääriensä saavutta-
miseen. Hän esiintyy jopa valkeuden en-
kelinä ja Jeesusta kiusatessaan hän vetosi 
ja vääristeli Raamattua saadakseen tämän 
lankeamaan. Vaikka vertauksen ydin ei ole 
paholaisen toimintatapojen yksityiskoh-
taisessa kuvauksessa, niin se muistuttaa 
pysyvästä ja syvästä kahtiajaosta. On ole-
massa Jumala ja saatana. On olemassa Ju-
malan valtakunta ja pimeyden valtakun-
ta. On olemassa Jumalan omat, ja ne, jotka 
ovat pimeyden valtakunnan jäseniä. Kol-
matta vaihtoehtoa ei vertaus anna, eikä 
sellaista Raamattu tunne.

Pellossa kasvaa siis sekä viljaa, että pa-
holaisen kylvämää rikkaviljaa. Myrkylliset 
rikkaviljan siemenet tuli erotella hyvästä 
viljasta ennen jauhamista. Muuten sato oli-
si pilalla. Erottelu oli tarpeen, ja sen teke-
minen kuuluu Jumalalle. Miehen palvelijat 
eli enkelit (j.41) esittävät huolensa isännäl-
le. Miten rikkaviljan suhteen tulisi toimia? 
Tulisiko se kitkeä pois saman tien? Pellon 
omistaja kehottaa kärsivällisyyteen. Erot-
telu tulisi kyllä tapahtumaan, mutta ei vie-

lä. Isäntä kantaa huolta varsinaisen viljan 
säilymisestä. Siksi erottelu tapahtuisi vasta 
sadon kypsyttyä. Tähän oli kaksi syytä. En-
sinnäkin rikkaviljaa on vaikea erottaa var-
sinaisesta viljasta ennen kuin se olisi kas-
vanut täyteen mittaansa. Toiseksi, kasvien 
juuret olivat kietoutuneet toisiinsa ja kit-
keminen olisi vahingoittanut myös varsi-
naista viljaa. Siksi erottelu säästetään elon-
korjuuseen. Elonkorjuu viittaa viimeiseen 
tuomioon, jossa erotellaan toisistaan Ju-
malan valtakunnan jäsenet ja ne, jotka sii-
hen eivät kuulu. Rikkavilja poltetaan, vilja 
korjataan aittoihin. Jeesuksen selitys verta-
ukseen huipentuu pimeyden töiden kato-
amiseen ja häviöön. ”Mutta Jumalan omat 
loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin 
aurinko.” (j.43).

Rukous: Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Si-
nä lähetit Poikasi julistamaan valtakuntasi 
tuloa. Olet tehnyt meistä kasteessa sen kan-
salaisia. Rohkaise meitä elämään tässä ajas-
sa uskollisena sinulle. Muistuta meitä siitä, 
että yksin armosta olemme otettu valtakun-
tasi jäseniksi.  Yksin uskosta meidät van-
hurskautetaan. Yksin sinussa meillä on syn-
tien sovitus ja iankaikkinen elämä. Kutsu 
meitä kääntymään luoksesi, jos etäännym-
me sinusta. Rukoilemme, että valtakuntasi 
saisi levitä ja että kokoaisit suuren joukon 
ihmisiä taivaallisiin aittoihisi. Anna meil-
le kärsivällisyyttä elää tässä ajassa sinun to-
distajinasi ja sinun valtakuntasi jäseninä, 
kunnes otat meidät luoksesi kirkkauden val-
takuntaan. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme tähden.  •

Taito Heikkilä

Ansaitsematon armo
matt. 20:1–16
septuagesima 3. sunnuntai en-
nen paastonaikaa 17.2. 

Ennen kuin Jeesus kertoi vertauksen isän-
nästä ja viinitarhan työmiehistä, hän oli 
keskustellut rikkaan miehen kanssa (Matt. 
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19:16–26). Jeesus oli kehottanut rikas-
ta miestä luopumaan kaikesta omaisuu-
destaan ja seuraamaan Jeesusta. Tämän 
kuultuaan rikas mies oli lähtenyt pois 
murheellisena. Keskustelun jälkeen Jee-
sus sanoi opetuslapsilleen, että rikkaan 
on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. 
Opetuslapset menivät vielä enemmän 
hämmennyksiin, kun Jeesus sanoi kame-
lin menevän helpommin neulansilmästä 
kuin rikas Jumalan valtakuntaan. 

Tämän jälkeen oli Pietari keskustellut 
Jeesuksen kanssa (Matt. 19:27–30). Pietari 
näytti ajattelevan, että jos rikkaudesta ei 
olisi apua, niin olisiko sitten köyhyydes-
tä. Pietari oli toisten opetuslasten tavoin 
luopunut kaikesta ja lähtenyt seuraamaan 
Jeesusta. Opetuslapsille Jeesus lupaa pal-
jon, mutta sanoo silti monien ensimmäis-
ten tulevan viimeisiksi ja monien viimeis-
ten ensimmäisiksi.

Tässä yhteydessä Jeesus kertoo teksti-
nämme olevan vertauksen. Sitä voidaan 
pitää Matt. 19:30 selityksenä. Tämä yhte-
ys jää helposti huomaamatta, koska verta-
us aloittaa Raamatussa uuden luvun. Yh-
teyden havaitsemista vaikeuttaa myös se, 
että KR-92 jättää kääntämättä Matt. 20:1 
olevan perustelua, selitystä ja seurasta il-
maisevan kausaalisen konjuktion gar.

Mitä Jeesus tahtoo vertauksen avul-
la sanoa? Lutherin mukaan tätä vertaus-
ta selitettäessä ei pidä keskittyä sen yksi-
tyiskohtiin, vaan huomio on kiinnitettävä 
pääasiaan eli siihen, mihin viinitarhan 
isäntä pyrkii ja mitä hän tahtoo. Vertaus 
ei puhu viimeisestä tuomiosta, vaikka sii-
nä puhutaan palkasta ja palkanmaksusta. 
Vertauksella Jeesus haluaa kertoa, että tai-
vasten valtakunta on armon valtakunta.

Jeesuksen kuulijat olivat varmasti näh-
neet erilaisia viinitarhan isäntiä, mutta 
samanlaista isäntää kuin vertauksessa on, 
he eivät olleet nähneet. Vertauksen isän-
tä toimii normaalista käytännöstä poik-
keavalla tavalla, kun tulee palkanmaksun 

aika. Hän kutsuu kaikki työntekijät pai-
kalle, mutta palkan suuruus ja maksujär-
jestys on kaikille suuri yllätys. Hän aloit-
taa viimeisistä ja maksaa heille saman 
palkan kuin niille, jotka olivat olleet viini-
tarhassa töissä ja ”kantaneet päivän kuor-
man ja helteen”.

Ensimmäiseksi tulleet nostavat isän-
nän toiminnasta metelin. He vetoavat 
työnsä määrään ja työolosuhteisiin. Toi-
set saivat jopa kaksitoistakertaisen pal-
kan heihin verrattuna. He nurisivat kateu-
desta. Kuulostaako tutulta? Samanlainen 
oli tuhlaajapojan vanhempi veli (Luuk. 15: 
28–30). Samanlainen ääni kuului Sakke-
uksen kodin ympärillä (Luuk. 19:7) ja fa-
riseus-Simonin kotona (Luuk. 7:39). Koko 
päivän viinitarhassa työskennelleet sano-
vat: ”Sinä annat heille saman kuin meil-
le” (”Sinä teit heidät meidän vertaisiksem-
me” KR-33/38). Isännän silmissä heidän 
koko päivän kestäneellä vaivannäöllä ei 
ollut merkitystä. Yhä tänään tämä aiheut-
taa nurinaa.

Viinitarhan isäntä vastaa metelin nos-
taneille työntekijöille: En tee teille vää-
ryyttä. Olimmehan sopineet denaarista. 
Ottakaa omanne ja menkää. Katsotteko 
karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Huo-
maamme siis, että isännän maksun perus-
teena ei sittenkään ollut työ vaan hyvyys. 
Kaikki saivat armopalkan. Jumala pitää 
lupauksensa ja pysyy sopimuksessaan. 
Näin Jumala haluaa, että me hänestä ajat-
telemme. Tässä ylistetään isännän laupe-
utta. Nurisevat työntekijät eivät sitä kate-
udessaan nähneet.

Tekstimme siis sisältää nuhteen niille, 
jotka omahyväisiä ja katkeria Jumalan hy-
vyydestä toisia kohtaan, mutta se sisältää 
myös lohdutuksen kaikille, jotka ovat epä-
toivoisia. Jumalan hyvyys on ”täysin sa-
manlainen korkeita ja alhaisia, ensimmäi-
siä ja viimeisiä, pyhiä ja syntisiä kohtaan” 
(Luther). Saamme palata joka hetki Juma-
lan luokse. Me tiedämme, että hän on hy-
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vä ja antaa syntimme anteeksi. Kun Juma-
la sanoo ensimmäisten olevan viimeisiä, 
”hän riistää sinulta kaiken ylvästelyn, 
kieltäen sinua korottautumasta ainoan-
kaan porton yläpuolelle, olit sitten vaikka 
Aabrahamin, Daavidin, Pietarin tai Paava-
lin vertainen; mutta sanomalla, että ’vii-
meinen on oleva ensimmäinen’, hän estää 
kaiken epätoivosi, kieltäen sinua alentu-
masta ainoankaan pyhän alapuolelle, olit 
sitten vaikka Pilatus, Herodes, Sodoma ja 
Gomorra” (Luther).

Näemme siis, että Jumalan sana lyö 
maahan kaikki sellaiset yritykset, joilla 
halutaan päästä omilla ansioilla taivaa-
seen. Jumalan sana tekee kaikki yhden-
vertaisiksi. Kaikki ovat syntisiä ja kaikki 
tarvitsevat Kristusta. Pelastuksemme on 
alusta loppuun armoa. Ansiomieli on ris-
tiriidassa hyvän Jumalan rakkauden kans-
sa. Kun oma elämä ja teot katsotaan riittä-
väksi pelastukseen, Kristus syrjäytetään. 
Siksi meille toistetaan useaan kertaan: 
pelastus on uskon kautta ilman lain te-
koja. ”Katsomme siis, että ihminen tulee 
vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain 
vaatimia tekoja” (Room. 3:28). Ja edelleen: 
”Armosta Jumala on teidät pelastanut an-
tamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöi-
sin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei 
perustu tekoihin, jottei kukaan voisi yl-
peillä” (Ef. 2:8–9).  •

Juha Huotari 
TM

Jumalan sanan kylvö
luuk. 8:4–15 
2. sunnuntai ennen  
paastonaikaa (sexagesima) 24.2.

Kylväjävertauksesta opitaan, että on nel-
jänlaista maaperää, jolle siementä kylve-
tään. Kuitenkin vain yhdenlaisessa maa-
perässä kylvetty siemen kasvaa niin, että 
se tuottaa hedelmää. Vertauksessa huomio 
kiinnittyy enemmän siemeneen ja maape-

rien erilaisuuteen kuin kylväjään. Kylväjä 
ja siemen ovat koko ajan samoja ja sadon 
epävarmuustekijät liittyvät maaperään. 
Vertaus ei kerro mitä maaperää on eniten 
eikä se ole vertauksen tarkoituskaan. Verta-
uksella Jeesus halusi kuvata kuinka ihmi-
set suhtautuvat Jumalan sanaan ja kuinka 
kylväjä asennoituu työhönsä. 

Joskus siementä kylväessä sitä joutuu 
tien sivuun tallattavaksi ja lintujen syötä-
väksi. Maa on kovaksi tallautunut eikä sie-
men pääse edes itämään. Mitään kasvua ei 
ole. Ihmisen sydän voi olla kova. Sana kyl-
lä kuullaan, mutta sydän on kuin kovak-
si tallattua maata. Julistetulla sanalla ei 
näytä olevan mitään vaikutusta ihmiseen. 
Tällaisesta sydämestä on paholaisen help-
po heti tulla ja ottaa sana pois, jottei ihmi-
nen uskoisi ja pelastuisi.

Toista kuulijaryhmää verrataan kalliol-
le pudonneisiin siemeniin. Tässä maape-
rässä siemen nousee oraalle, mutta pian 
oraat kuivettuvat. Nämä kuulijat innos-
tuvat ja iloitsevat Jumalan sanasta. Heillä 
saattaa olla paljon tunteita. Sana ei kuiten-
kaan pääse heillä juurtumaan eikä usko sik-
si kestä koetusta. Heidän uskonsa perustus 
on jossakin muualla kuin Kristuksessa, eikä 
heidän uskonsa voi kestää. Tunteet vaihtu-
vat ja ajan mittaan haalistuvat. Siksi kalliol-
la ohuella maalla kasvava oras pian koetuk-
sen helteessä kuivettuu ja korventuu.

Kolmas ryhmä on ohdakkeiden keskelle 
pudonnut siemen. Näilläkään kuulijoilla 
sana ei saavuta tarkoitustaan. Usko syntyi 
ja kasvoi, mutta sydämessä oli myös muu-
ta siementä, joka kasvaessaan tukahdut-
ti uskon. Näille Jeesus on tullut sydämeen 
vain vierailijaksi, ei Herraksi. He haluavat 
palvella kahta herraa. Elämän huolet, rik-
kaus ja nautinto kuluttavat jakautuneen 
sydämen maaperältä voiman ja usko sam-
muu ennen kuin hedelmä ehtii kypsyä. 

Siementä putoaa myös hyvään maa-
han, jossa se kasvaa ja tuottaa jopa sata-
kertaisen sadon. Kun sana kuullaan ja se 
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säilyy sydämessä, on seurauksena run-
sas sato. Pyhä Henki tekee työtään ja sa-
na vaikuttaa. Ei hyvän maan ihmiset ole 
vailla koetuksia, mutta he ovat juurtunei-
ta Kristukseen ja hänen sanaansa. Heille 
Jumalan armon evankeliumi, sana heidän 
puolestaan kuolleesta ja ylösnousseesta 
Vapahtajasta, on suurin aarre, jonka voi 
maan päällä omistaa. Jokaisen päivän saa 
elää armosta osallisena. 

Vertauksen kylväjä ei tutkinut maape-
rää etukäteen. Hän kylvi runsaasti ja kaik-
kialle. Näin Jumalan valtakunnassa teh-
dään. Jumalan sanaa julistetaan kaikille, 
koko maailmalle, sanaa säästelemättä ja 
maaperää tutkimatta ja etukäteen muok-

kaamatta. Eihän sanan kylväjä edes voi 
toisen sydämeen nähdä. Jumalan sana on 
elävä ja voimallinen ja antaa kasvun. Kyl-
väjä tietää olevansa vain ansioton pal-
velija. Sanaa kylvetään, joku toinen voi 
kastella, mutta Jumala antaa kasvun (1. 
Kor.3:5–7). Vertaus kehottaa kulkemaan 
kylvövakka täynnä ja kylvämään runsaas-
ti. Kylvämättä ei kasva mitään. Niin kau-
an kuin on uskollisia kylväjiä, on myös 
toivoa. Kylväjä voi olla varma, ettei hänen 
työnsä mene hukkaan. Vaikka vastuksia 
on paljon, epätoivolle ei ole sijaa. Loppu-
tuloksena on voitto.  •

Jukka Huotari
TM
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