VIELÄ YKSI VUOSI
Lk. 13:6-9
6. Jeesus esitti heille tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna
viinitarhassaan. Hän tuli etsimään siitä hedelmää, mutta ei löytänyt.
7. Niin hän sanoi puutarhurille: 'Kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmää tästä
viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se pois. Sehän vain vie voimaa maasta.
8. Tämä vastasi: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan
maata sen ympärillä.
9. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää. Ellei, hakkauta se pois'."
Mennyt vuosi
Uuden vuoden alkaessa joudumme jollain tavalla katsahtamaan menneisyyteen samalla
kuin tähyämme mieli toiveita ja huolta täynnä tulevaisuuteen. Harva meistä saattoi aavistaa
vuosi sitten, millaiseksi vuosi 1994 lopulta muodostui. Kansallemme se on tuonut yllättävän
suuria muutoksia, havahtumista elämän rajallisuuteen ja vaikeita kysymyksiä tulevan
suhteen. Henkilökohtaisellakin tasolla jokaiselle meistä siihen on sisältynyt paljon sellaista,
mitä emme vuosi sitten osanneet odottaa.
Petolliset odotukset
Uuden vuoden aloittamiseen voi elämässämme kuitenkin liittyä aimo annos itsepetosta niin tänäänkin. Joku voi antaa optimistisen luonteensa lentää ja ajatella, että tämä uusi
vuosi ei voi olla minulle ainakaan huonompi kuin kulunut. Ulkonaisessa suhteessa meillä ei
ikävä kyllä ole mitään takeita siitä tänään. Joku taas voi yrittää uudenvuoden lupauksillaan
sumuttaa itseään ja ajatella, että tänä vuonna en tee ainakaan niitä samoja erehdyksiä kuin
viime vuonna. Tänä vuonna kyllä pääsen eroon ainakin jostain huonosta tavastani ja tänä
vuonna vihdoin saan tehdyksi sen, mitä jo pitkään olen yrittänyt tai suunnitellut.
Joku on sanonut, että "tie kadotukseen on päällystetty hyvillä lupauksilla". On kovin
mahdollista, että me jaksamme pitää omat päätöksemme vain hetken ajan. Parhailla
lupauksillamme meistä voi tulla ehkä vain "kolmen päivän pyhimyksiä", niin kuin
japanilainen sananlasku sanoisi. Sen jälkeen kaikki on taas ennallaan.
Joku taas voi ottaa heti vuoden alusta peruspessimistin asenteen. Asiat ovat menneet
kuluneenakin vuonna huonosti, joten ne varmasti menevät vielä huonommin tänä vuonna.
Parempi nähdä asiat mahdollisimman synkkinä niin eipähän sitten tule ainakaan pettymyksiä.
Kuka on tulevaisuutesi Herra?
Raamattu ei tue meidän perusteetonta toiveajatteluamme, mutta ei liioin meidän väärää
tulevaisuudenpelkoammekaan. Molempien suuri harha on siinä, että keskitymme itseemme,
olosuhteisiimme ja ajan kuluun, emmekä siihen, mikä tekstimme vertauksen mukaan on
olennaista tulevaisuutemme suhteen. Raamatun kysymyksenasettelu ei ole: "Mitä minulle
ja meille ja kansallemme ja maailmalle tapahtuu?" vaan "Kenen kanssa Sinä, me ja
kansamme ja maailma on tekemisissä ja suhteessa alkavanakin vuonna? Kuka täällä
päättää meidän asioistamme? Millaisessa suhteessa olemme tuohon suureen Päättäjään
ja Herraan. Tulevaisuuden avain on siinä, KENEN kanssa me kuljemme tänään ja
huomenna.
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Jeesus-nimi
Uuden vuoden päivän sanoma on siinä, että se, jolla on viimeinen valta taivaassa ja maan
päällä, on nimeltään Jeesus. Tuo Herramme ihana nimihän tarkoittaa: Jumala pelastaa.
Tähän Jeesukseen turvaava tietää, että tapahtui hänelle tulevaisuudessa mitä tahansa,
vaikka pahimman kuviteltavissa olevan vaihtoehdon mukaisesti, hän ei voi koskaan mitään
lopullista tappiota, sillä Jeesus pelastaa omansa taivaalliseen kirkkauteen asti. Hänen
uhrinsa Golgatan ristillä ja Hänen voittonsa kuolemasta ylösnousemuksen aamuna on tae
siitä, että edes kuolemalla ei ole Jeesukseen turvautuvaan mitään lopullista valtaa.
Oli riemu olla joulukuun alussa sairasvuoteen äärellä. Uskollisesti Herran seurassa
vaeltanut ja pari vuotta luusyöpää sairastanut ystäväni nousi istumaan ja sanoi: "Viimeinen
verensiirto tehtiin eilen, tällä verellä elää vain pari päivää. Saan pian nähdä Jeesuksen
kasvoista kasvoihin!" Koko hänen olemuksensa huokui rauhaa ja odotuksen iloa. Jeesus oli
Hänen pelastajansa. Kun elämä, joka oli monella tavalla kantanut rakkauden hedelmää, oli
asetettu kokonaan Jeesuksen lahjavanhurskauden varaan, Jumalan pelastustekojen
varaan, ei tarvinnut pelätä. Jeesus kulki hänen kanssaan nuo kaksi viimeistä päivää ja sitten
vei hänet rajan yli.
Onnettomuudet ja synti
Jeesus kertoi tekstimme vertauksen viinitarhan omistajan ja puutarhurin keskustelusta
hedelmättömän viikunapuun äärellä meillekin erittäin ajankohtaisessa tilanteessa. Kansan
mieltä kuohuttivat järkyttävät onnettomuus- ja väkivaltauutiset. Siloassa oli torni oli kaatunut
rakentajien niskaan ja 18 miestä oli kuollut. Eräät galilealaiset taas julma Pilatus oli
surmannut heidän suorittaessaan uskonnollista pyhää toimitusta temppelissä, niin että
heidän verensä oli sekoittunut heidän uhriensa vereen.
Jeesus oli juuri antanut näistä asioista lausunnon toteamalla, että nämä surmansa saaneet
eivät olleet sen suurempia syntisiä, kuin muutkaan Jerusalemin asukkaat tai muut
galilealaiset. Jeesus ei suinkaan tarkoittanut, ettei näiden miesten kuolemalla ollut mitään
tekemistä heidän syntiensä kanssa. Päin vastoin. Hänhän jatkoi: "Eivät he olleet
syyllisemmät kuin muut ihmiset, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."
Jeesus, jolla on valta tuomita, antoi näistä kuolleista hirvittävän lausunnon. He hukkuivat.
Armon aika heidän elämässään oli päättynyt, eivätkä he olleet tehneet parannusta. He
hukkuivat vaikka olivat tekemässä hyvää ja tarpeellista rakennustyötä ja mikä vielä
yllättävämpää galilealaiset hukkuivat, vaikka he olivat olleet suorittamassa uskonnollista
uhripalvelusta.
Varokaa, ettette huku
Mutta vielä kovempi oli Jeesuksen sana kuulijoille, kun Hän jatkoi: "Te kaikki olette samassa
tilassa. Ellette te tee parannusta, tekin hukutte!" Jeesus ei todellakaan etsinyt kuulijoidensa
suosiota, mutta sitäkin enemmän heidän parastaan.
Päivämme tekstin vertauksella Jeesus osoitti, että heidän elossa olonsa oli ei suinkaan
johtunut heidän paremmasta vaelluksestaan, vaan siitä, että Jumala oli vielä heitä kohtaan
kärsivällinen ja odotti, että he tekisivät parannuksen ja parannuksen mukaista hedelmää
elämässään.
Kannatko hedelmää Jumalalle
Vertaus panee meidät tutkimaan sitä, millaista hedelmää me kannamme Jumalan silmissä.
Tänä uudenvuodenpäivänä Herra Jumala kulkee keskellämme ja kysyy omalta Pojaltaan
Jeesukselta, mitä Hän tekee Sinulle, joka olet täällä Sanaa kuulemassa. Uusi vuosi ei siis
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ole kuin uusi tyhjä lehti, jonka saamme aloittaa ikään kuin edellisiä lehtiä ei olisi ollutkaan.
Ei, tänä päivänä Herra Jumala tarkastaa, oletko Sinä kantanut parannuksen hedelmää
kuluneiden kolmen viimeisen vuoden aikana elämässäsi.
Jumalan oikeus
Jumalalla, joka on luonut Sinut omaa itseään varten, on täysi omistusoikeus ja
päätäntävalta Sinun elämääsi. Hän on luonut Sinut kantamaan rakkauden, rauhan, ilon ja
kiitollisuuden hedelmää Itselleen. On täysin oikein, että Hän myös odottaa saavansa näitä
hedelmiä elämästäsi. Sellainen elämä, joka ei Hänen pitkästä kärsivällisyydestään
huolimatta kanna parannuksen hedelmää, hakataan pois eli se joutuu kadotukseen.
Tänä päivänä puhutaan paljon ihmisen oikeuksista, mutta kovin vähän Jumalan oikeuksista
ihmisiin nähden. Elämämme peruskysymys ei ole, mitkä ovat meidän oikeutemme ja mitä
meillä on oikeus odottaa Jumalalta, vaan mitä Jumalalla on oikeus odottaa meiltä. Jumalan
oikeus meihin perustuu siihen, että olemme Hänen luomuksiaan, Jumalan sukua, Jumalan
ajatuksia, meidän ruumiimme, mielemme, tahtomme, tunteemme ja henkemme ovat Hänen
luomustaan. Olemme Jumalan omaisuutta, johon synnillä, pahalla ja sielunvihollisella ei ole
mitään oikeutta. Meidät on luotu Jumalan maailmaan elämään Jumalaa varten. Jumalalla
on luonut meidät ihmisiksi ja Hänellä on oikeus odottaa meiltä todellista inhimillisyyttä. Sellaista ihmisyyttä, jota meille osoitti Nasaretin Jeesus elämällään. Katso millainen Jeesus on
lämmössään ihmisiä kohtaan. Hän palveli rakkaudessa syntisiä ja teki sen täydessä
kuuliaisuudessa Isän tahtoa kohtaan.
Jumala mittaa Sinut
Jumala mittaa ja arvioi Sinun elämääsi. Löytääkö Hän vain lehtiä muttei hedelmää lainkaan.
Elämässäsi ei ehkä ole juoppoutta, aviorikosta tai jumalanpilkkaa, mutta silti voit olla vailla
sitä hedelmää, jota Isä etsii. Ei sitä, mikä ilahduttaa Jumalan sydämen, ei Hänen ylistystään
rakkaudesta Häntä kohtaan, ei lähimmäisen palvelua, joka nousee todellisesta
auttamishalusta. Voit ruokkia lapsesi, vaatettaa heidät, kasvattaa heitä, mutta mitä mahdollisuuksia heillä on nähdä esimerkki hengellisestä ihmisyydestä Sinussa?
Jeesus sanoo: "Joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa." Joko Sinä edistät Jumalan
valtakuntaa tai sitten estät sen kasvua, laihdutat maan, niin että toisetkaan eivät pääse
kasvamaan. Emme ole täällä toistemme tutkittavina, vaan Herran itsensä. Mutta anna myös
Jeesuksen sanan tutkia omaa sydäntäsi.
Hedelmän kantaminen
Kysymys ei ole siitä, että yrittäisit ikään kuin kouristuksen omaisesti tehdä sellaista hyvää ja
oikeaa Jumalalle ja lähimmäisille, että kelpaisit Jumalalle. Jumalalle kelpaa vain Hänen
itsensä valmistama vanhurskaus, pyhyys ja puhtaus. Hän valmisti sen Jeesuksessa Sinua
ja minua varten.
Mutta vain ne, jotka taipuvat tunnustamaan oman kelvottomuutensa ja syntisyytensä ja
pyytävät armoa ja apua, tekevät parannuksen ja saavat tuon Kristuksen
lahjavanhurskauden omakseen. Mutta jos teet parannuksen, niin saat kaikki syntisi
anteeksi, pääset yhteyteen Jumalan, elämän lähteen kanssa ja Jeesus tulee Pyhässä
Hengessä sydämeesi asumaan. Jeesus itse alkaa sitten kantaa ilon, rauhan, rakkauden ja
kärsivällisyyden hedelmää elämässäsi. Kysymys on Hänen elämänsä pääsemisestä
vuotamaan Sinun lävitsesi ja vaikuttamaan hedelmää. Omin ponnistuksisi et voi hedelmää
kantaa yhtä vähän kuin rungosta irtaantunut oksakaan. Jeesus on se Puutarhuri, joka
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kykenee antamaan kuivallekin puulle elämän, pelastamaan sen, mikä ei enää kelpaisi
mihinkään.
Ratkaisevaa onkin se, elämmekö parannuksessa. Tunnustammeko ja hylkäämme kaiken
sen pahan ja väärän, joka on Jumalan tahdon vastaista. Jäämmekö Herran käsiin,
annammeko pelastaa itsemme.
Viinitarhurin esirukous
Vertaukseen kuuluu siis Puutarhuri, jonka nimi on Jeesus. Hän puhuu hedelmättömän
viikunapuun puolesta. Mikä oli Puutarhurin tavoite, kun Hän puhui hedelmättömän
viikunapuun puolesta. Tahtoiko hän, että omistaja armahtaisi ja säästäisi sen, vaikka se ei
koskaan kantaisi mitään hedelmää? Ei, siitä ei ollut kysymys. Viinitarhurin tavoite oli
täsmälleen sama kuin viinitarhan omistajankin. Hän pyysi puulle vuoden jatkoajan, jotta se
kantaisi HEDELMÄÄ. Hän sanoi kuokkivansa puun ympäristön ja lannoittavansa sitä, jotta
se kantaisi vuoden kuluttua hedelmää. Ellei se sittenkään kantaisi hedelmää, viinitarhuri oli
täsmälleen samaa mieltä isännän kanssa, että puu olisi hakattava pois.
Herran tavoite
Jumalalla ei ole mitään erimielisyyttä Kristuksen kanssa siitä, miten ihmisiä tulisi kohdella.
Jeesus Kristus ei tullut taivuttamaan Jumalaa armahtamaan ihmistä, joka tulisi olemaan
koko iankaikkisuuden synnin ja lankeemuksen ja hedelmättömyyden tilassa.
Kristus tuli maailmaan tuottamaan ihmisissä sitä hedelmää, jota Isä etsii heistä. Pelastus ei
ole vain pakoa rangaistuksesta, vaan paljon enemmän. Herra kyllä otti rangaistuksemme
kantaakseen ja armahtaa jokaista syntinsä tunnustavaa, mutta Hän myös tekee heistä
sellaisia, millaisia Isä tahtoo heidän olevan. Taivas ei tule olemaan täynnä armahdettuja
ihmisraunioita, vaan ihmisiä, jotka "Jeesus saattaa Isän kirkkauteen nuhteettomina ja
pyhinä". He ovat niitä, joille Jeesus on jo täällä ajassa antanut pelastuksen,
lahjavanhurskauden ja uuden elämän, hedelmää kantavan elämän.
Jeesus ei tullut pyytämään, että Isä säästäisi hedelmättömät, vaan Hän alkoi kuokkia ja
lannoittaa puuta. Herra tahtoo armonsa Sanan kautta viedä meidät elämän lähteelle, siirtää
oman elämänsä meihin niin, että kantaisimme hedelmää Jumalalle.
Armon aika - parannusta varten
Meille tämä uusi vuosi on annettu, että Viinitarhuri saisi tulla sydämiimme, puhdistaisi sen
ja antaisi siihen uuden elämän, joka kantaa hedelmää Jumalaa varten. Elämme armon
ajassa. Viinitarhuri pyytää päästä elämääsi. Sinulla on kyllä järkyttävä mahdollisuus torjua
Hänen työnsä, jota Hän tänäänkin julistetun Sana kautta haluaa elämässäsi tehdä. Jos
jatkuvasti suljet sydämesi Hänen ääneltään, armon aika loppuu Sinulta.
Esimerkki Japanista
Sain jokin aika sitten kirjeen eräältä noin 35-vuotiaalta rouvalta Ananin seurakunnasta
Japanista. Hän mainitsi aluksi, että hän on joutunut kohtaamaan vastustusta omalle
uskolleen kotonaan, mutta jatkoi sitten, miten Jeesuksen rukoileminen on hänelle todellinen
ilo, sillä nyt hän tuntee Hänet, elävän Herran, jota saa rukoilla. Ennen buddhalaisenakin hän
oli toki rukoillut paljon, mutta se oli ollut aina pelkkää huutoa tyhjyyteen. Mutta mikä oli
vaikuttanut tämän muutoksen?
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Hän kävi aikanaan kristillisen yliopiston, ja sai käsiinsä Raamatun. Mutta hän pyrki
johdonmukaisesti välttämään kaikkea kristillistä vaikutusta silloin, vaikka tutustuikin joihinkin
kristittyihinkin.
Kymmenen vuotta myöhemmin silloin saadut vaikutteet auttoivat häntä tulemaan vasta
valmistuneen Ananin kirkon ruuanlaittopiiriin opiskelemaan eksoottista suomalaista
leivontaa ja samalla myös Jumalan sanaa. Niin jatkui parisen vuotta. Aina kun evankeliumia
julistettiin, hän kuunteli sivullisen asenteella. "Olen buddhalainen, ei Raamattu kuulu
minulle. Voisiko Jumalaa todellakaan olla olemassa?" Hän oli epäilijätyyppiä. Mutta sitten
Herra tarttui kouriintuntuvasti hänen elämäänsä. Hänen isälleen tuli vaikeuksia, hänen
miehensä isä kuoli auto-onnettomuudessa ja lopulta hän itsekin ajoi kolarin, jossa mopoilija
loukkaantui onneksi lievästi.
Viimeksimainittu asia pani kuitenkin rouvan sydämen rauhan sekaisin. Hän alkoi tosissaan
kysellä, voisiko Raamattu sittenkin olla totta. Mutta aina hän törmäsi entisiin epäilyihinsä.
Kun hän kuitenkin oli toistuvasti kuullut, että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala
uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän Jeesuksen veren tähden antaa meille kaikki synnit
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, hän tuli siihen lopputulokseen, että
hänenkin tulisi tehdä parannus. Ei riittäisi, että hänelle yhtenä kauniina päivänä asiat ikään
kuin selviäisivät. Hänen itsensä täytyisi tunnustaa sydämen syvyyksiin kätketyt synnit.
Ja niin hän eräänä päivänä tuli kirkollemme ja alkoi kertoa: "Minulla on asioita, joista olen
tehnyt lujan päätöksen, että niiden kanssa menen hautaan. Kukaan ei koskaan saa näistä
mitään tietää. Mutta tässä ne nyt kuitenkin ovat." Ja niin hän jakoi sydämensä raskaat ja
todelliset synnit. Sain julistaa hänelle, että Jeesuksen nimessä ja veressä hänen kaikki
syntinsä olivat anteeksi annetut. Ja niin hän palasi kotiinsa. Jonkun päivän jälkeen hän tuli
taas kirkkoon johonkin tilaisuuteen ja saatoin havaita, että hänen kasvojensa ilme oli
muuttunut. Niistä loisti valoisuus. Pari viikkoa myöhemmin hän kertoi rukouspiirissä muille,
että nyt hän ymmärtää, että Jumala todella elää ja että hän on pelastunut, vaikka hän vielä
syntejä tunnustaessaankin oli ajatellut:"Mahtaako tästä olla mitään hyötyä." Jumalan sana
alkoi sen jälkeen avautua hänelle ja Jeesus tuli läheiseksi todellisuudeksi.
Suostu Jeesuksen työn alle
Herra kyllä voi muokata sydämesi ja kasvattaa hedelmää, kunhan suostut Hänen työnsä
alle. Jeesus on vuodattamalla pyhän verensä Golgatalla ja valmistanut Sinulle
anteeksiantamuksen ja puhdistuksen Sinun kaikista synneistäsi. Etkö tunnustaisi niitä ja
ottaisi vastaan Häntä elämääsi. Jeesus on myös se Herra, jonka edessä jokaisen polven on
notkistuttava ja jokaisen kielen tunnustettava Jumalan kunniaksi, että Hän on Herra. Anna
siksi Hänen hallita elämääsi jo nyt. Kun olet kuuliainen Hänen sanalleen, Hän vaikuttaa
elämässäsi rakkauden hedelmää.
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