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4. HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI
Viime sunnuntain evankeliumi oli kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 15 jakeet
1-10:
1 Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä.
2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä
ja syö heidän kanssaan".
3 Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:
4 "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä
yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän
sen löytää?
5 Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.
6 Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille:
'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut'.
7 Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät
parannusta tarvitse.
8 Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö
hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää?
9 Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: 'Iloitkaa
minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut'.
10 Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen."

Kerron tähän alkuun erään kissatarinan 10 vuoden takaa:
Minun kissani oli ollut kateissa muutaman päivän. Koska se ei yleensä lähtenyt
päivätolkuksi omille teilleen, aavistelin jotain pahaa tapahtuneen ja olin huolissani siitä,
sillä se oli minulle erittäin rakas. - Olin ajelemassa keskiviikkona iltapäivällä pyörällä
Pyhämaan kirkonkylästä kohti pappilaa, joka sijaitsi kirkolta 2 km:n päässä. Noin ½ km
ennen kotia minulle tuli sisäinen kehotus rukoilla kissan kotiin paluun puolesta. Tein
kehotuksen mukaan. Tulin kotiin eikä kulunut kuin 10-15 min niin kissa palasi kotiin! Ei
voinut olla sattumaa. Mutta – se palasi kävellen hitaasti 3 jalalla. Toinen takajalka oli
loukkaantunut ja se piti sitä ylhäällä. Nyt selvisi syy poissaololle kotoa. Se oli jalasta
johtuvaa.

Kissa meni suoraan sisälle päästyään yläkertaan, missä sen oli tapana makoilla. Ei tullut
pois syömään eikä juomaan. Aloin jo huolestua ja rippileiri oli lähestymässä. Oli tarkoitus
alkaa maanantaina. Kun se vielä sunnuntaina iltapäivälläkin makoili siellä yläkerrassa,
oli tosi vaikea ajatella rippileirille lähtöä jättäen kissa sinne. Illan suussa tuli kehotus
rukoilla näin: ”Taivaan Isä, lähetä kissa alas yläkerrasta!” Tein kuten kehotus kuului.
Meni vain pieni hetki, niin kissa tuli alas yläkerrasta, alkoi syödä ja juoda ollen samalla
terve. Hyvillä mielin saatoin maanantaiaamuna lähteä rippileirille. Tässä alla tuon kissan
kuva Pyhämaan pappilan pihalla (elää vieläkin – ikää kohta 17 v.):

Kissa oli kadoksissa ja löytyi. Tämä on myös viime pyhän aihe: ”Kadonnut ja jälleen
löytynyt”. Minua suuresti ilahduttaa se, että meillä tässä kesäaikana on niin hyviä pyhien
aiheita: kutsu Jumalan valtakuntaan, kadonnut ja jälleen löytynyt. Ne ovat kuin tuulahdus
jostain vanhalta hyvältä ajalta, jolloin vielä puhuttiin hengellisen heräämisen tarpeesta.
Ei ajateltu kuten nykyään enenevässä määrin ajatellaan, että kaikki kirkon jäsenet ovat
automaattisesti – ilman uskoakin Jeesukseen – matkalla taivaaseen. Eivät ole. Ja monet
merkit ja lausahdukset paljastavat tämän seikan ilmeisen selvästi. Monet – ja yhä
useampi – sanovat ettei edes mitään Jumalaa, taivasta tai kadotusta ole olemassakaan.
Millä voidaan silloin perustella, että kaikki ovat taivaaseen matkalla?
On painokkaasti sanottava, että on sekä taivas että kadotus ja että ihminen ilman uskoa
Jeesukseen joutuu kadotukseen. Se ei kuitenkaan ole Jumalan tahto. Siksi Jumala etsii
kadonneita pelastaakseen heidät. Jumalan rakkaus kadonneita kohtaan käy ilmeiseksi,
kun luemme mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta, joka sanoo: ”Ihmisen Poika on tullut
etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.”
Se käy ilmi myös Vanhan testamentin kohdasta, jossa Jumala sanoo: ”Kadonneet minä
tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin.”

Tavassa, jolla Jeesus etsi ja kutsui ihmisiä yhteyteensä, oli monelle itse mielestään
hyvälle ja vanhurskaalle suuri pahastumisen aihe. ”Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö
heidän kanssaan.” Olisi pitänyt karttaa ja lausua tuomion sanoja, kuten he itse tekivät.
Sitä he pitivät Jumalan tahdon mukaisena toimintatapana. Vaan se ei ollut.
Osoittamalla Jumalan rakkautta ja auttamalla ihmisiä Jeesus kutsui heitä esiin
haudoistaan ja antoi heille elämän. Jeesuksen rakkaus sulatti sydämet. Jeesuksen
rakkaus toimii samoin tänäkin päivänä: sulattaa sydämet ja kutsuu elämään. Mutta
kuinkas se Jeesus nyt toimii, kun hän on taivaassa rukoilemassa meidän puolestamme
eikä vaella enää täällä maan päällä? - Ystävä, Jeesus toimii armahdettujen syntiesten ja
heissä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta. Jo apostolien aikana saatiin tämä
vaikuttavuus omin silmin todeta. Pyhä Henki ja rakkaus Jeesukseen teki mahdolliseksi
Jeesuksen työn jatkumisen samassa hengessä.
Jeesus ennusti lopun aikana laittomuuden pääsevän valtaan ja rakkauden kylmenevän.
Tämä ennustus on valitettavasti käymässä toteen kirjaimellisesti, kuten sekin, että
ihmiset ovat lopun aikana ahneita ja itsekkäitä jne. Valitettavasti nämä merkit ovat
saaneet jalansijaa myös Jumalan kansassa. On poikkeuksellista tavata Jeesuksen
mieltä osoittava ja hänen Hengessään kadonneita etsivä Jumalan lapsi. Ja kun meille
sitten vielä lisäksi jatkuvasti toitotetaan tuota valhellista kaikkien autuuden oppia, niin
syntyy helposti käsitys, ettei mitään edes tarvitse tai kannata tehdä. Elää vaan itselleen
mieliksi ja omaa etua silmällä pitäen, kaikkea vaivannäköä kaihtaen.
Jumalan kansa, herää unestasi ja näe ympärilläsi hukkuva maailma! Ymmärrä, että
ihmiset tarvitsevat pelastusta Jeesuksen veressä! Seurakunnat kuihtuvat, kun Jumalan
lapset ovat niin itsensä ympärille käpertyneitä. Tarvitaan herätystä ja sen tulee alkaa
Jumalan lapsista. Muut alkavat herätä sen jälkeen.
Rukoilemme:

Rakas Jeesus. Maailma tarvitsee pelastusta. Hukkuvia sieluja on
kaikkialla. Herätä myös minut kaikesta itseni ympärille
kääriytymisestä ja siinä lämmittelemisestä. Anna syntini anteeksi
nimessäsi ja sovintoveressäsi – että pelastuisin – ja että voisin olla
sinun Hengessäsi etsimässä kadonneita ja rakastamassa heitä
Jumalan valtakuntaan. Aamen.

