ILON TÄHDEN
Mark. 2:13-17
13. Sitten Jeesus lähti taas järven rantaan. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä, ja hän
opetti heitä.
14. Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki siellä istumassa Leevin, Alfeuksen pojan, ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin tämä nousi ja lähti seuraamaan häntä.
15. Kun Jeesus oli aterialla hänen kodissaan, myös monta publikaania ja syntistä aterioi
Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Heitä oli näet paljon hänen seuraajiensa joukossa.
16. Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa,
he sanoivat hänen opetuslapsilleen: "Kuinka hän syö ja juo publikaanien ja syntisten kanssa!"
17. Tämän kuultuaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat.
En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä."
Missä on ilosi?
Jokainen ihminen kaipaa iloa elämäänsä. Mutta kovin harvat näyttävät sen löytäneen. Kun katselee ihmisvilinää ja ohi kulkevien kasvoja, niin toki hymyileviäkin näkee, mutta suuri enemmistö kulkee ilottomana.
Tämän päivän ihmisen suuri onnettomuus on siinä, että hän kuvittelee löytävänsä
ilon viihteestä. Siksi junat, bussit, jopa polkupyöräilijätkin selaavat aamusta iltaan
kännyköitään, löytääkseen sieltä jotain mieltä piristävää.
Ilon vastakohta ei ole suru, sillä samaan sydämeen mahtuu saman aikaisesti sekä
suru että ilo. Ilon vastakohta on yksinäisyys. Todellinen ilo edellyttää yhteyden sydämeen, joka ymmärtää ja jota voi ymmärtää. (Vrt. kiinalainen sanamerkki ilolle.)
Ilo ei kuitenkaan ole kenestäkään meistä kaukana. Ilon lähde kutsuu meitä seuraansa, niin kuin Leevin eli Matteuksenkin aikanaan.
Seuraa minua!
Leevin eli Matteuksen kotiin oli kerääntynyt suuri joukko hänen työtovereitaan ja ystäviään. Juhlan syy oli siinä, että Jeesus oli pysähtynyt tulliasemalla Matteuksen
kohdalle ja esittänyt hänelle selkeän kutsun: ”Seuraa minua!” Kutsuun sisältynyt
syvä rakkaus osui väkevästi miehen sydämeen. Hetkeäkään hän ei aikaillut, sillä
hän ymmärsi, että Jeesuksen kutsu merkitsi ”taivaallista kosintaa”. Kristus halusi
Matteuksen osaksi omaa morsiusseurakuntaansa. Niin kuin morsiamen on jätettävä
entinen elämänpiirinsä avioituessaan, Matteuksenkin oli jätettävä työnsä ja entisen
elämänpiirinsä. Mutta niiden menettämisen vastapainoksi hän sai osakseen rakkauden, joka ylittää kaikki maallisen rakkauden korkeimmatkin huiput. Hän pääsi sen
Jeesuksen seuraan, joka antoi oman elämänsä Golgatan ristillä seuraajansa hyväksi. Heti ensi hetkestä Matteus tajusi, että Jeesus antoi kaikki hänen menneisyyden
syntinsä anteeksi. Hän sai maistaa ihmeellistä vapautetun ja rakastetun iloa.
Myöhemmin Jeesus ilmaisi asian hänelle ja muille opetuslapsille näin: ”Tämän minä
olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”
(Joh. 15:11)
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Luonnollinen ilo
Jeesus osoitti, että on kahdenlaista iloa. On ”meidän iloamme” eli luonnollista iloa,
jota kuvaavat sellaiset asiat kuin rakastuminen, häät, lapsen syntymä, tavoitteiden
saavuttaminen, ystävien keskinen tuki ja ymmärrys, sydänten jakaminen, uuden oppiminen, palvelu. Jeesus ei suinkaan riistä omiltaan näitä ilon aiheita, päinvastoin
Hän lupaa tehdä ne täydellisiksi. Kaanaan häissä Hän osoitti, että juuri Hänen läsnäolonsa ja siunauksensa tekee luonnollisen rakkauden puhtaaksi ja täyttää sen
ilolla. Ihmisiä palveleva työ, joka on tehty viime kädessä Herraa varten, saa iankaikkisen merkityksen Jeesuksen seurassa. Kun Jeesus riisuu uskovien naamarit ja he
pääsevät keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä, keskinäiseen jakamiseen
tulee aivan uusi syvyys ja ystävyyden ilo kasvaa. Jeesus ei siis ole mikään luonnollisen ilon pilaaja. Hänen puhdistava totuutensa johtaa sellaiseen luonnolliseen iloon,
joksi se alun perin oli tarkoitettu.
Jeesuksen oma ilo
Mutta Jeesus antaa tämän lisäksi ”oman ilonsa” meille. Se on sellaista iloa, mitä tämän maailman lapset eivät ole koskaan päässeet maistamaan. Pietari puhuu siitä
kirkastuneena ilona:
”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette
häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä
te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen.” (1.Piet. 1:8-9)
Luukkaan evankeliumin 15. luku kuvaa Pyhän Kolminaisuuden iloa. Hyvä Paimen
iloitsee eksyneen lampaan löytymisestä, Pyhä Henki iloitsee evankeliumin valon
kautta parannukseen taipuneesta, Isä riemuitsee tuhlaajan paluusta. Taivaassa riemuitaan yhden syntisen pelastuksesta.
Jeesuksen antama ilo sisältää myös sen, että saamme jakaa sydämemme Hänen
kanssaan. Hän puhuu meille Raamatun sanan kautta ja me voimme koko sydämemme vuodattaa Hänelle rukouksessa. Se on Marian iloa, kun hän sai vain olla
hiljaa ja kuunnella Jeesuksen sydänääniä.
Jeesuksen antama ilo sisältää myös etuoikeuden palvella itse Herraa kaikessa elämän pienissä arkiaskareissa ja suurissa huippuhetkissä.
Ilo Jumalassa
Matteus pääsi Jeesuksen kutsun saatuaan välittömästi maistamaan pelastetun, armahdetun ja Jumalan yhteyteen otetun iloa. Myöhemmin Jeesus muistutti siitä, että
ilon syyt on asetettava oikeaan tärkeysjärjestykseen:
”Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä,
että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."(Luuk.10:20)
Heti jatkossa Jeesus avasi omiensa syvän ilon salaisuutta seuraavasti:
”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: 'Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä;
eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa." (Luuk. 10:21-22)
Viime kädessä pelastetun ilo on sitä, että hän pääsee Jeesuksen kautta katsele2

maan kasvoista kasvoihin itse taivaallista Isää, se on iloa Jumalassa. Vain
Jeesuksen omalla on mahdollisuus päästä maistamaan tuota ylimaallista iloa jopa
vilahduksin jo täällä maan päällä ja sitten lopullisessa täyteydessä Herran luona taivaassa.
Osallisuus evankeliumin iloon
Samalla Matteus tajusi, että jatkossa hänen suurena ilonaan tulisi olla julistaa evankeliumia. Niin tehdessään hän saisi nähdä Herran tekevän pelastavia ihmeitä toisten ihmisten keskuudessa. Hän saisi joka kerta kun syntinen pääsee osalliseksi pelastuksesta ja uudesta elämästä, iloita yhdessä Jeesuksen kanssa siitä.
Saatuaan Jeesuksen kutsun seuraansa Matteuksen ilo oli niin ylitse pursuva, että
hän järjesti ilojuhlat kaikille työtovereilleen ja ystävilleen. Hän halusi heti päästä
osalliseksi myös siitä Jeesuksen ilosta, että näkee muidenkin pelastuvan. Ilmeisesti
juhlille oli avoin kutsu, kosta paikalle ilmestyi myös itseään hyvinä ihmisinä ja jumalisina pitäviä fariseuksiakin. Heille oli käsittämätöntä, että Jeesus suostui seurustelemaan ja aterioimaan heidän näkökulmastaan yhteiskunnan pohjasakan eli publikaanien (miehittäjävallan yhteistyöagenteiksi sortuneiden tullimiesten) ja prostituoitujen
kanssa. Heille Jeesuksella oli selkeä viesti: ”En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä."
Vain sairaille ja syntisille
Jeesus ei voi pelastaa muuta kuin sellaisia ihmisiä, jotka tajuavat olevansa parantamisen ja pelastuksen tarpeessa. Syy miksi Matteus otti välittömästi Jeesuksen kutsun vastaan on ilmeinen: Tulliaseman ohi kulkiessaan Jeesus näki Matteuksen sydämen huudon, joka ei kuitenkaan noussut sanoiksi. ”Olisiko minunlaisenikin synnin
sitoman, ihmisten halveksiman, jumalattoman mahdollisuus päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Matteus tiesi, että hänen elämänsä oli viemässä häntä kohti
iankaikkista tuomiota. Hän ei nähnyt mitään omaa mahdollisuutta tai keinoa päästä
vapaaksi kahleistaan, synnin kirouksesta ja syyllisyydestä.
Jeesus näki Matteuksen sydämeen ja Hänellä oli vastaus: Minä voin. Minä pelastan
ja vapautan sinut. Minun kanssani saat ikuisen elämän. Minun kanssani saat myös
etuoikeuden osallistua minun ilooni! ”Seuraa minua!”
Ilon vuoksi Golgatan tielle
Jeesus kyllä tiesi, mitä Matteuksen kutsuminen Hänelle itselleen merkitsisi. Hänen
olisi kuljettava Golgatan kärsimyksen ja tuskan tie lopulliseen voittoon asti, jotta
Matteus pääsisi vapaaksi ja osalliseksi Hänen ilostaan. Mutta kun Jeesuksella oli
kasvojensa edessä Matteus ja lukemattomat muut syntiset, myös me, Hän päätti
kulkea tien loppuun asti:
Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon
alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi
kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. (Hebr. 12:1-2) (Vanhan kirkkoraamatun käännös ”ilon sijasta” on kieliopillisesti mahdollinen, mutta tässä yhteydessä väärä käännös.)

Jeesuksen iloa Golgatan sovituksella hankitusta pelastetuista kuvaa myös Jesaja
profetiassaan näin:
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”Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi
heidän pahat tekonsa.” (Jes. 53:11)
Lassi Keinäsen ilojuhlat
Joulukuussa kuka tahansa on tervetullut Rautavaaran Metsäkartanoon jouluaterialle
ja sen jälkeen korkealaatuiseen konserttiin, jossa kaikuu myös evankeliumin hyvä
sana. Tämä jo useita vuosia jatkunut tapahtuma alkoi aluksi siitä, että Lassi Keinänen halusi jakaa omaa iloansa Jeesuksessa oman yhtiönsä työntekijöille ”pikkujoulun merkeissä”. Lopulta hän päätti kutsua koko pitäjän ja nyttemmin koko Suomen.
Sadoittain ihmisiä noille juhlille on joka vuosi tullut.
Syy juhlien pitoon on täsmälleen sama kuin Leevin eli Matteuksen kodin juhlissakin.
Keinänen etsi jo nuorena elämän tarkoitusta. Hän luki Raamattua, mutta se ei antanut hänelle mitään.
- Kun ensimmäisen kerran tanssin tytön kanssa Kapeansalmen lavalla, tunsin, että tässä se
on. Ja kun join ensimmäisen humalani, tuntui samalta. Mutta ne tunteet haihtuivat, elämän
tarkoitus ei löytynytkään niistä. Nuori mies oli ymmällään. Hän oli mennyt naimisiin, tullut
isäksi ja elätti perheensä ostamallaan traktorikaivurilla.
Kaikki oli kohdallaan, mutta siitä huolimatta elämästä puuttui tarkoitus.
- Sisin vain huusi, ja joku minussa ei lakannut etsimästä.
Sinä kesänä Kansanlähetys piti Rautavaaralla seuroja, joissa Keinäsen vaimo tuli uskoon. Ihmeekseen mies löysi itsensä kävelemästä seurapaikalle.
Seuroissa puhui maallikkosaarnaaja Reino Seppänen. Hänestä tuli Keinäselle samanlainen
Jumalan lähettämä mies kuin seppä Högmanista Ukko-Paavolle.
- Niin minä polvistuin - kuin mustaan aukkoon olisin hypännyt - ja sanoin Jeesukselle, että
kaipaan häntä ja pyysin, että hän tulisi elämääni.
Nuoren Keinäsen ensimmäinen tunne seurojenjälkeen oli pettymys: ei tuntunut miltään. Hän
lähti kuitenkin tuttavien raamattupiiriin ja huomasi, että Raamattu oli alkanut avautua hänelle. Samoihin aikoihin alkoivat kovat tunnontuskat.
Sisin vaati minua oikaisemaan naapuripitäjän miehelle tekemäni petoksen. Ajoin hänen
luokseen ja sanoin, että minun elämässä se oli tainnut isäntä vaihtua, ja kysyin, voisiko hän
antaa anteeksi ja että pystynkö millään rahalla hyvittämään tekoni.
Keinänen muistelee tuota reissuaan, anteeksi pyytäjän ja -antajan yhteistä itkua, ja sanoo,
että palatessa tuntui, etteivät auton pyörät tavanneet maata.
Uskon innolla hän alkoi muuttaa itseään Jumalalle kelvolliseksi, mutta se vaihe päättyi sellaiseen umpikujaan, että taas piti sanoa hyvästit uskolle.
- Sanoin Jeesukselle, että tällä tiellä on ollut hienoja hetkiä, mutta en pysty seuraamaan sinua. Tuntui, että kaikki sortui, mutta putosinkin suoraan hänen käsiinsä.
Olin tekemässä peltoa, kun minua puhuteltiin: Kuulehan Lassi, minä rakastan sinua, ja hyväksyn sinut yhteyteeni tuommoisena kuin olet. Älä sinä muuta itseäsi, minä muutan Sinut.
Sinä kesänä 34 vuotta sitten Lauri Keinänen sai uudenlaisen ihmisarvon, ja siitä lähtien hänellä on ollut hyvä omatunto ja ennen kaikkea vapaus Kristuksessa.
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- Aika uskovana on merkinnyt mielenkiintoista matkaa ihmisyyteen ja minuuteen. Ilman Jumalaa ihminen on avuton käsittelemään omaa pahuuttaan, hän vain syyttelee muita. Vasta
Jumalan rakkaus on antanut minulle rohkeuden nähdä itsessäni syntiinlankeemuksen jäljet ja
niitä olen sitten saanut perata.
Keinänen sanoo myös oppineensa, että ilman Jumalaa ihminen on luonnonvoimien ja viettiensä ja himojensa armoilla.
- Kiusaukset eivät suinkaan ole lakanneet tulemasta, mutta nyt tiedän, mitä niiden kanssa pitää tehdä. Ne pitää niiltä jalansijoiltaan viedä Jeesuksen eteen.
Keinänen sanoo, että usko on pelastanut ja uudistanut hänen avioliittonsa useampaankin kertaan; avioliitto on nimittäin se elämänalue, joka on Jumalan silmäterä.
- Itsekkyys ja pahuus särkevät rakkauden. Vaimon kanssa kokeilimme vaikka mitä uudistaaksemme rakkautemme, mutta vain Jeesukseen turvautuminen on korjannut liittoamme.
Lähes 30 avioliittovuoden jälkeen kaikki muuttui uudeksi ja ennen kokemattomaksi.
Raskaasti Keinäsen uskoa koeteltiin, kun perheen esikoinen ja ainoa tytär kuoli onnettomuudessa vain 32-vuotiaana.
- Tunsin maahan painavaa syyllisyyttä siitä, miten huono isä olin ollut. Mutta kun polvistuimme koko perhe Maaritin ruumiin viereen sairaalan kellarissa ja sopersimme tuskamme
Jumalalle, minun syyllisyyteni otettiin pois, eikä se ole palannut.
- En voi edes kuvitella, miten hirveä tilanne olisi ollut, jos ei olisi ollut Jumalan todellista
läsnäoloa ja uskoa. Näin myös, mikä etu on siitä, että kristillinen seurakunta on lähellä, sillä
eräs ystäväperhe rukoili puolestamme kolme vuorokautta tauotta, jokainen vuorollaan.
Tytär kuoli kesällä. Jouluaattona Keinäsen ystävä, Nilsiässä alkoholisteja hoitavan Lehtomäen kodin isäntä Jorma Huusko piti ruokarukousta, kun hän näki näyssä Keinästen kuolleen tyttären.
- Jorma näki, että Maarit oli iloinen ja vapaa. Viisi kuukautta meni ennen kuin me saimme
tämän lohdutuksen.
- Miten ihmeessä ihmisten tietoon saadaan ne mahdollisuudet, joita Jumalassa on; mitä kaikkea Jumala voi, ja mitä hänen rakkautensa voimat saavat aikaan, kun ne saavat uudistaa elämän.
Entä Sinä?
Tänään Jeesus pysähtyy myös Sinun eteesi. Hän suuntaa katseensa kasvoihisi ja
kutsuu: ”Tule Sinäkin minun seuraani!” Miten Sinä vastaat? Hänen seuraamisensa
merkitsee toki Hänen tahtonsa mukaan vaeltamista, Hänen kanssaan pysymistä,
mutta ennen kaikkea se merkitsee osallisuutta Hänen iloonsa. Miten Sinä vastaat
Hänelle?
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