ETSIKKOAIKA
Luuk. 4:23-30
23. Jeesus sanoi heille: "Kaiketi te aiotte mainita tämän sananparren: 'Parantaja, paranna
itsesi', ja sanoa: 'Tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet
tapahtuneen Kapernaumissa'."
24. Jeesus jatkoi: "Totisesti minä sanon teille: kukaan profeetta ei ole suosittu
kotikaupungissaan.
25. Minä sanon teille totuudessa: Elijan aikana Israelissa oli monta leskeä, kun taivas oli
suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta, niin että koko maahan tuli kova nälänhätä.
26. Elijaa ei silti lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan ainoastaan leskivaimon luo
Siidonin maan Sareptaan.
27. Profeetta Elisan aikana Israelissa oli monta pitalista, mutta kukaan heistä ei tullut
puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naeman, syyrialainen."
28. Tämän kuullessaan kaikki synagogassa olevat tulivat kiukkua täyteen.
29. He nousivat, ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle, jonka
juurelle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
30. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitseen.
Mikä on etsikkoaika?
Sana etsikkoaika on levinnyt yleiskieleen ja tarkoittaa sitä, että jokin asia tai tapahtumasarja
vaatii juuri sillä hetkellä toimenpiteitä. Ellei niihin ryhdytä menetetään joko mahdollisuus tai
voidaan joutua tosi hankalaan tilanteeseen. Tämä maallinen merkitys sanalle "etsikkoaika"
juontaa juurensa kyllä suoraan alkuperäisestä hengellisestä merkityksestä:
Kun Jeesus Kristus sanansa ja Pyhän Henkensä kautta lähestyy ihmistä ja kutsuu häntä, on
kysymys etsikkoajasta. Jumalan etsii ihmistä voidakseen pelastaa hänet. Ns. hengellinen
etsintä - jos nimittäin on kysymys aidosta Jeesuksen etsimisestä eikä vain
yleisuskonnollisesta uskonnollisten kokemusten hakemisesta - on aina vasta seurausta siitä,
että Jumala on tullut ihmistä lähelle ja etsinyt hänet puhutteluunsa.
Ellei Jumala tule ihmisen luo, ellei Jeesus tee aloitetta ihmisen on täysin mahdotonta päästä
Jumalan luo. Kukaan ihminen ei voi pelastua, ellei Herra Jeesus Kristus itse tule hänen
luokseen pelastamaan häntä. Näin ollen ihminen ei voi mitenkään itse päättää sitä, milloin
hän voi tai haluaa tulla uskoon ja pelastua. Se on mahdollista vain silloin kuin Jumala kutsuu.
Etsikkoaika on siis Jumalan armon "vierailu" ihmisen elämään.
Vakava paikka
Etsikkoaika on samalla erittäin vakava tilanne, sillä jokaisen ihmisen on pakko ottaa kantaa
silloin, kun Jumala häntä puhuttelee. Moni tosin väittää etsikkoaikansa hukattuaan, ettei
Jumala ole koskaan häntä kutsunutkaan. Ihminen voi siis niin totaalisesti torjua kutsun ja
painaa kutsun hetkellä koetut asiat tiedostamattomaansa, että hän unohtaa olleensa
milloinkaan Jumalan puhuttelussa. Tiedostamattomasta käsin Jumalan kutsun hylkääminen
vaikuttaa usein kuitenkin niin, että ihminen lähes johdonmukaisesti etsii keinoja, joilla hän
paaduttaa sydämensä entistä tiukemmin Jumalan sanalle ja kaikelle, mikä muistuttaisi hänen
omasta vastuustaan pyhän Jumalan edessä. Suomalainen hengellinen ilmasto jo pitkään on
ollut ns. herätyksen jälkeistä aikaa, jossa jopa kansallisella tasolla johdonmukaisesti on
pyritty sinetöimään etsikkoaikana tapahtunut Jumalan kutsu.
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Toistuvat kutsuajat
Jumalan kärsivällisyyteen ja armollisuuteen kuuluu, että Hän toistaa kutsuaan, mutta kerran
paadutettu sydän tarvitsee "kovemmat panokset" kuin ensimmäisellä kerralla, jotta viesti
menisi perille. Jumala joutuu siksi usein taivuttelemaan ihmisiä synnin seurauksena tulleilla
ahdistuksilla, onnettomuuksilla, sairauksilla jne saadakseen hänet jälleen kuulolle. Lopulta
ihmisen on mahdollista paaduttaa itsensä niin täydellisesti, että mikään ei häneen enää tepsi.
Edessä on sitten enää kuolema ja iankaikkinen kadotus Jumalan armokasvoista pyhän
tuomion alaisuudessa.
Vastuu on kuulijan, kun Jumala puhuu
Etsikkoaika paljastaa siis aina ihmisen oman vastuullisuuden. Kun Jumala puhuu, ihmisen
on pakko havahtua siihen, että hän on itse vastuussa omista synneistään. Hänen on myös
pakko hetkeksi havahtua siihen, että hän ei mitenkään voi itse itseään pelastaa vaan
tarvitsee pelastuakseen itsensä ulkopuolta Pelastajan. Tällöin hän joutuu valinnan eteen:
joko hän antautuu Kutsujan käsiin ja Kutsuja pelastaa hänet, tai hän torjuu kutsun usein siinä
vahvassa uskossa, että hän tulee selviämään elämässä - niin jopa kuolemassakin - jotenkin
muutenkin kuin Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn ja ylösnousemuksen varassa.
Ihminen ei voi mitenkään myötävaikuttaa pelastuksessa. Vain Herra kykenee pelastamaan.
Mutta hänen vastuunsa on siinä, että hän voi kutsun saaneenakin johdonmukaisesti torjua
sen ja hylätä lahjana tarjottavan pelastuksen.
Nasaretin etsikkoaika
Kun Jeesus tuli kotikaupunkiinsa Nasaretiin, oli kysymys kaupungin etsikkoajasta. Kaupunki
sai vielä muitakin etsikkoaikoja - niin kuin koko Israelin kansa. Golgatan tapahtumien jälkeen
vuodatetun Pyhän Hengen voimassa apostolien julistuksen kautta Herra tuli vielä kutsumaan
uudelleen. Mutta niin kuin ihmiselämä on rajallinen pituudeltaan, niin päättyy väistämättä
sekä yksityisen ihmisen, kansan kuin koko ihmiskunnankin etsikkoaika. Armonaika on sitä
aikaa, jona Herra vielä etsii ihmisiä omakseen. Nasaret on kuitenkin järkyttävä esimerkki
kaupungista, joka hylkäsi Herran Jeesuksen Kristuksen kutsun.
Rakkaudellinenkin totuus loukkaa
Tapa, jolla Nasaret Jeesuksen hylkäsi on monessa mielessä samanlainen kuin miten ihmiset
tänäkin päivänä Jeesuksen elämästään torjuvat: He suuttuivat siihen, mitä Jeesus heille
puhui. Totuus nimittäin aina suututtaa ja loukkaa sellaista, joka haluaa pysyä omassa
valheessaan. Valhe pukeutuu usein ennakkoluulojen, ehtojen asettamisen ja vaatimusten
kaapuun. Valheen vallassa olevalle ihmiselle - ja sellaisia kaikki ihmiset ovat silloin, kun
Jumalan kutsu heitä kohtaa ensi kertaa - totuus omasta tilasta ja omista vääristyneistä
asenteista, arvoista ja toimintamalleista, on tuskallista ja vastenmielistä kuultavaa.
Ihminenhän on mestari pettämään itseään, toisten ihmisten hämääminen ei ole läheskään
yhtä helppoa, Jumalan pettäminen mahdotonta.
Voidakseen pelastaa Nasaretin asukkaat pimeydestä valoon Jeesuksen oli pakko osoittaa
heidän pimeytensä luonne. Juuri se oli sitä kutsuvaa rakkautta, jolla Herra halusi vetää heitä
puoleensa. - Tietysti meidän pehmoaikamme ei Jeesuksen radikaalia puhetyyliä ja jyrkkää
lähestymistapaa halua rakkaudeksi tunnistaa - yhtä vähän kuin Nasaretin asukkaatkaan.
Tänä päivän ihmisiä pitää lähestyä psykologisesti, pehmeästi, epäsuorasti ja mielellään
hiukan epävarmuutta osoittaen, jotteivät ihmiset heti alkuun loukkaantuisi ja torjuisi sitä
hyvää uutista, mikä meillä on kerrottavana. Jeesus ei menetellyt niin - koska Hän tiesi
paremmin kuin tämän päivän "pehmojulistajat". "Ihminen ei muutu, ellei hän suutu" oli erään
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tunnetun julistajan lempiajatuksia. Voimme tietysti suututtaa ihmisiä kaikenlaisella
synnillämme, mutta siitä ei tietenkään tässä ole kysymys. Rakkaudessa puhuttu suora totuus
suututtaa ja kirvelee todella paljon. Eräs kuuluista saksalainen julistaja ilmaisi asian näin:
"Työnnän ihmisten sydämiin naulan ja päästän heidät sitten menemään". Totuuden naula
sydämessä kirvelee ja tekee niin kipeää, että lopulta sen kanssa on palattava Armahtajan
luo tai sitten hylättävä totuus kokonaan.
Vain Pelastajan ehdoilla
Nasaretin asukkailla oli suuret odotukset aitoon nurkkapatrioottiseen tapaan. Jeesus oli
heidän kaupunkinsa kasvatti, joten Hänen tuli toki osoittaa erityistä huomiota ja suosiota
omiaan kohtaan. Jeesus oli tehnyt muualla monia ihmeitä ja tunnustekoja, nyt Hänen olisi
tietenkin tehdä samaa ja vielä enemmän omiensa parissa. Jeesuksen lähestyessä he
katsoivat siis oikeudekseen nousta Jeesuksen yläpuolelle sanelemaan Hänelle, mitä Hänen
pitäisi tehdä. He olivat kuin meressä hukkumaisillaan oleva ihminen, joka esitti vaatimuksia
pelastajilleen siitä, millaiseen veneeseen hän suostuisi nousemaan ja minkä värinen
pelastusrenkaan pitäisi olla, jotta se kelpaisi hänelle.
Lukematon on se joukko, joka on heitä pelastamaan tulleelle Jeesukselle sanellut ehtoja,
joilla he suostuisivat pelastettaviksi. Loukkaava totuus kuitenkin on, että Jumala asettaa
pelastuksen ehdot, ei pelastettava ihminen. Voit pelastua vain Jumalan tavalla et vaikka
kuinka vaatisit jotain ehkä Sinusta miellyttävämpää tapaa.
Jeesus ei tee ihmeitä meidän vaatimuksestamme. Kun Hän niitä tekee, lähtökohta on
kokonaan Hänen sanoinkuvaamaton rakkautensa todellisessa hädässä olevia ihmisiä
kohtaan. Voidaksesi kohdata Jeesuksen Sinun on suostuttava siihen, että Jeesus saa lausua
oman diagnoosinsa Sinun todellisesta tilastasi.
Suvun usko ei pelasta
Nasaretilaisten samoin kuin monien suomalaisten valheellisuus on myös siinä, että he
katsoivat kuuluvansa syntymänsä tai asuinpaikkansa perusteella jonkin sellaiseen
hengelliseen luokkaan, että he eivät varsinkaan omasta keskuudestaan nousseen Jeesuksen
opetuksia tarvinneet. Heillähän oli mielestään kaikki, mitä pelastumiseen ja taivaaseen
pääsemiseen tarvitaan. Heillä oli Vanhan Testamentin kirjoitukset, Jumalan liitto ja lupaukset.
He kuuluivat luvattuun kansaan syntyperänsä perusteella. Hehän olivat jo Jumalan suosion
alla. Siihen lisäksi he olisivat kyllä kelpuuttaneet muutamia näyttäviä ihmeitä Jeesukselta.
Mutta kun Jeesus osoittikin, että heidän hengellinen turvallisuutensa olikin pelkkä
valheellinen harhakuva, koska heiltä puuttui henkilökohtainen pelastus ja uskon suhde
Jumalaan, he suuttuivat pahanpäiväisesti.
Suomalaisellakaan ei riitä se, että hän kuluu ns kristittyyn kansaan, on kiinnostunut
uskonnollisista ilmiöistä, on kastettu ja ehkäpä käy jopa kerran pari kirkossakin, ellei hänellä
ole uskon suhdetta Jeesukseen Kristukseen. Niin valtava kuin kasteen liiton sisältämä armo
onkin, yksikään sellainen, joka ei suostu omista synneistään parannukseen ei ole saava
kasteen liiton perusteella taivasosuutta.
Jumala oli Israelin historiassa monesti osoittanut, että sinänsä hyvä Jumalalta saatu
liittokaan ei heitä hyödyttänyt, koska he toistuvasti olivat kääntäneet selkänsä Jumalan
kutsulle parannukseen, olivat hyljänneet etsikkoaikansa. Vaikka maailma muuttuu monella
tavalla, tässä kohden ei tänäkään päivänä ole mitään muutosta tapahtunut.
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Riisu siksi yltäsi omat uskonnollisuutesi, kansallisen ylpeytesi, nurkkapatrioottisuutesi ryysyt.
Suostu alastomaksi ja paljastetuksi, avuttomaksi syntiseksi Jeesuksen totuuden edessä. Hän
Kuningasten Kuningas on totuuden Kuninkaana juuri Sinun kohdallasi. Hänellä on armon ja
laupeuden ajatukset Sinua kohtaan. Taivu siis parannukseen. Tunnusta, että elämäsi
surkeus on Sinun oman syntisi syystä ja pyydä armoa siltä Herralta, joka on Sinun
syntitaakkojesi alla Golgatalla murtunut, jotta Hän voisi Sinut armahtaa.
Etsikkoajan hylkääminen on yritystä tappaa Jeesus
Kiukkuiset nasaretilaiset nasaretilaiset ryhtyivät tosi toimiin. He raahasivat Jeesuksen
jyrkänteen reunalla tappaakseen Hänet. Joka kerta kun ihminen torjuu Jeesuksen kutsun,
hän itse asiassa pyrkii tappamaan Jeesuksen omasta elämästään. Jumalan totuuden
torjuminen on aina syvimmässä merkityksessä "hengellistä väkivaltaa", jonka kohteena ei
ole ihminen, jota yritettäisiin käyttää hyväksi uskonnollisesti manipuloimalla, vaan itse Herra
Jeesus Kristus ja usein Hänen opetuslapsensa, jotka lain ja evankeliumin saarnassa ovat
Jeesuksen suuna ja siis etsikkoajan välineitä. Tälle maailmalle ei riittänyt Jeesuksen
surmaaminen, läpi vuosisatojen Jeesuksen seuraajia on myös surmattu samasta syystä.
Usein parannussaarnaajia ja evankeliumin julistajia on kyllä yritetty syyllistää hengellisen
väkivallan tekijöinä, kun heidän sanansa on sattunut kipeästi omiintuntoihin ja sydämet on
silti suljettu Pelastajalta.
Mutta Jeesus käveli nasaretilaisten tiiviin joukon läpi eivätkä he voineet tehdä mitään. Kerran
kuollutta ja ylösnoussutta Jeesusta ei voi enää surmata - vaikka Hänen seuraajiansa voikin
yhä tappaa. Mutta nasaretilaisille oli äärimmäisen kohtalokasta se, että Jeesus poistui heidän
luotaan. Ainoa Pelastaja, heidän ainoa Toivonsa, jatkoi matkaansa pois heidän luotaan.
Järkyttävää on hylätä etsikkoaika. Hirveää on torjua Pelastaja ja Vapahtaja.
Tänään on pelastuksen päivä
Jeesuksen asenteessa etsikkoaikansa hyljänneitä kohtaan ei ole mitään kovuutta. Jeesus
itki Jerusalemia, joka hylkäsi Herransa. Jeesuksen sydän väräjää saadakseen armahtaa
meitä. Mitä Sinä teet Jeesukselle, kun Hän sanassaan lähestyy Sinua tänään? Nimen omaan
tänään? Ei vasta huomenna. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään vielä Herra kutsuu
Sinua. Mutta etsikkoaika päättyy, armon aika hupenee. Älä torju Herraa luotasi tänään!
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