KYLVÖ JA KORJUU
Mk. 4:26-29
26. Ja Jeesus sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen
maahan;
27. ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän
ei itse tiedä, miten.
28. Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden
jyvän tähkään.
29. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika
on käsissä."
Tulkoon Sinun valtakuntasi
Jeesus puhuu meille Raamatussa toistuvasti Jumalan valtakunnasta. Monia
vertauksia ja kuvia käyttäen Hän antaa meille hyvinkin tarkan kuvan siitä,
millainen Jumalan valtakunta on.
Jeesukselle Jumalan valtakunnan tuleminen on niin keskeinen asia, että Hän Isä
-meidän rukouksessa kehottaa meitä toiseksi tärkeimpänä asiana rukoilemaan
Jumalan valtakunnan tulemista. Sillä vain siten, että Jumalan valtakunta tulee,
Jumalan nimi tulee pyhitetyksi. Samainen rukous osoittaakin meille selkeästi, että
kristillinen rukous ei koskaan ole syvimmiltään omien tarpeiden toteutumisen
rukoilemista, vaan viime kädessä Jumalan lapsi rukoilee sitä, että Jumala tulisi
ylistetyksi ja Hänen nimensä pyhitetyksi, että Hänen valtakuntansa tulisi ja että
Hänen tahtonsa tapahtuisi.
Silloinkin kun uskova rukoilee jokapäiväistä leipää, syntiensä anteeksiantamusta
ja varjelusta kiusauksista ja pahasta, hän rukoilee niin siksi, että vain sillä tavalla
Jumalan valtakunta voi tulla hänen elämäänsä ja hän voi Jumalan tahdon
tekemällä pyhittää taivaallisen Isän nimen omassa elämässään. Silloin kun
uskovan rukous on sellaista, kuin Jeesus sen tahtoisi olevan, hän ei siis
rukoilekaan hyviä asioita itselleen, vaan että Jumalan hyvyys tulisi ilmeiseksi ja
että Jumalalle osoitettaisiin sitä kunnioitusta ja rakkautta, jonka Hän ansaitsee
osakseen. Kristitty rukoilee siis Jumalalle hyvää ja hän on myös valmis
uhraamaan oman mukavuutensa, oman aikansa, vaivannäkönsä, niin jopa koko
elämänsä, että Jumalan valtakunta tulisi. Se, että tuohon äärimmäisyyteen asti
Herran omat ovat kulkeneet, näkyy marttyyrien ja lähetyksen historiassa myös
nykypäivässä.
Jumalan valtakunta
Jostain syystä me luterilaiset kristityt kartamme "Jumalan valtakunta" -käsitteen
käyttöä. Ehkä se johtuu siitä, että meillä on vääristynyt tai vain kovin
epämääräinen käsitys siitä, mitä Jumalan valtakunta oikein tarkoittaa. Olemme
kyllä tottuneet puhumaan hengellisestä työstä Jumalan valtakunnan työnä.
Ajattelemme siis helposti, että Jumalan valtakunta tarkoittaa lähinnä seurakuntaa

ja kun ihanteisiimme kuuluu matala profiili, niin käytämme Jumalan valtakunnan
työstäkin vähemmän juhlallista sanaa seurakuntatyö.
Pelastuminen pääsyä Jumalan valtakuntaan
Jeesus kuitenkin puhuessaan pelastumisesta tai uudestisyntymisestä käyttää
niistä nimitystä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsy tai Jumalan valtakunnan
näkeminen. Muutenkin Hänen toistuvasti puhuu Jumalan valtakunnasta.
Luonnollinen valtakunta
Sana valtakunta normaalikielessä tarkoittaa yksinkertaisesti rajatulla alueella
asuvia ihmisiä, jotka elävät jonkinlaisen hallituksen alaisuudessa. Hallitus voi olla
muodoltaan sitten hyvinkin erilainen. On tasavaltoja, kuningaskuntia,
keisarikuntia, sotilasjunttia jne. Kaikille niille on kuitenkin yhteistä se, että
valtakunnassa on jokin korkein auktoriteetti, joka päättää asioista, ja edelleen
siinä on vallan välineet, joilla päätökset pannaan toimeen, tarvittaessa jopa
väkivaltaa käyttäen. Usein kait liitämme sanan valta niin voimakkaasti väkivalta
käsitteeseen, että unohdamme, että Jumalan valtakuntakin on vallan käytön piiri.
Jumalan valtakunta laajassa merkityksessä
Nimensä mukaisesti Jumalan valtakunta on se piiri, jossa Jumala hallitsee ja
käyttää valtaa. Laajassa merkityksessä Jumalan valtakuntaan kuuluu koko
luomakunta, sillä kaikki luonnon lait ovat Jumalan asettamia ja niiden rautaista
otetta ei kukaan eikä mikään pääse pakoon.
Jumalan hallintavalta ulottuu myös historiaan ja jokaisen ihmisen elämään sillä
tavalla, että Jumala on vievä päätökseen oman maailmansuunnitelmansa jopa
silloinkin kun ihmiset nousevat häntä vastaan. Jumala voi jopa ihmisten syvimpiä
lankeemuksia käyttää hyväkseen viedessään omaa tahtoaan ja suunnitelmaansa
eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan vähääkään vähennä ihmisten vastuullisuutta
omasta synneistään. Ihmiskunnan hirvein syntihän oli se, kun se oman
Vapahtajansa löi ristin puuhun, mutta juuri kaikkein syvimmän pimeyden ja
turmeluksen keskellä Jumala toteutti pelastavan armopäätöksensä.
Jumala vie valtakuntansa voittoon
Joskus on annettu ymmärtää, että Jumalan valtakunnan ja ajallisten valtakuntien
varsinainen ero on siinä, että ajalliset ovat enemmän tai vähemmän
pakottamiseen ja väkivaltaan perustuvia, mutta Jumalan valtakunta perustuu
kokonaan vapaaehtoisuuteen. Jeesuksen tarttuminen ruoskaan, kun Hän
vihassaan joutui puhdistamaan Herran temppelin, osoittaa kuitenkin, että
Jumalan valtakunta tullaan lopulta viemään voittoon vallalla, jolla kaikki sitä
vastaan nousevat tuhoutuvat.
Vääryyden valta ja Jumalan seurakunta
Jumalan seurakunta, Jumalan sanan voimasta uudestisyntyneet ja Jumalan
valtakuntaan siirrettyjen uskovien yhteys, on kuitenkin täällä ajassa tarkoitettu
elämään väkivallattomuuden tiellä. Se on kutsuttu kärsimään vääryyttä ja
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epäoikeudenmukaisuutta, jotta vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden tekijät
voisivat pelastua ja päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan kärsivällisyys
pelastumattomia ihmisiä kohtaan näkyy siinä, että Hän pidättää lopullisen
tuomionsa voidakseen pelastaa mahdollisimman monta ihmistä.
Vääryys poistetaan tuomiolla
Jeesus on kuitenkin viimeisellä tuomiolla pyhyydessään tuomitseva ja kostava
kaiken sen vääryyden, josta ihmiset eivät tee täällä ajassa parannusta eivätkä
siksi saa sitä myöskään anteeksi. Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta
ulottuukin aina johdonmukaisesti Jumalan vallan lopulliseen ilmenemiseen asti.
Päivämme evankeliumikin viittaa tähän puhuessaan viikatteesta, joka korjaa
Jumalan valtakunnan hyvän hedelmän taivaalliseen aittaan.
Taivas Jumalan valtapiirinä
Jumalan valtapiiriin kuuluu myös taivas, enkelijoukot ja perille päässeiden
riemuitseva seurakunta. Taisteleva ja kärsivä seurakunta on myöskin osa ja
meidän kannaltamme tietysti aivan ratkaisevan tärkeä osa Jumalan valtakuntaa.
Jeesuksen valtaa sydämissä
Jeesuksen toistuva opetus Jumalan valtakunnasta osoittaa, että se eroaa
ratkaisevasti ajallisista valtakunnista. Se ei ole vain ulkokohtaista, vaan myös
sydämen sisintä hallitsevaa Kristuksen Herruutta eli Jeesuksen päätösvaltaa.
Nekin, jotka viimeisellä tuomiolla joutuvat kuin väkivalloin tunnustamaan
Jeesuksen Herraksi, tulevat tekemään niin sydämestään. Viimeisen tuomion
jälkeen niin taivaan ilo kuin kadotuksen tuskankin keskellä toteutuu Jumalan
täydellinen hallintavalta. Mistään ei ole nouseva enää ajatustakaan Jumalaa
vastaan. Hänen totuudelleen ja armolleen jokainen antaa iankaikkisen
tunnustuksen.
Sydänten avautuminen Sanalle
Mutta täällä ajassa ihmiset nousevat sydämissään vielä Jumalaa vastaan.
Jumalan valtakunnan tuleminen täällä ajassa onkin ensi sijassa sitä, että
ihmissydämet avautuvat Jeesuksen henkilökohtaisen hallinnalle. Se tapahtuu siis
sisältäpäin, ulkoisesti salattuna. Mutta yhtä varmasti kuin kylvetty siemen kasvaa
ja kantaa lopulta hedelmää, Jeesuksen hallintavaltakin ihmissydämissä tulee
ennemmin tai myöhemmin julkiseksi ja näkyväksi. Herran hallintaan sydämensä
taivuttanut, alkaa siis kantaa Pyhän Hengen hedelmää, rakkautta, rauhaa, iloa,
kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä jne.
Salattu julki
Vaikka siis Sanan kautta tapahtuva Pyhän Hengen työ ihmissydämissä on
salattua luonteeltaan, uskova ei esimerkiksi kykene selittämään omaa
pelastumistaan ja uskoon tuloaan, se on Pyhän Hengen ihme, kuitenkaan
rakkaus, jonka Jeesuksen hallinta sydämissä vaikuttaa ei voi koskaan jäädä
salaan. Ihmisille on ilmeistä, jos jossakussa ihmisessä on aitoa rakkautta
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lähimmäisiään ja Herraa kohtaan. Tekstimme edellä Jeesus toteaakin, ettei
"mikään ole salattuna muuta kuin tullakseen ilmi".
Totuuden ja rakkauden valtaa
Jumalan valtakunta on siis kuningaskunta, jonka hallitsija on Herra Jeesus
Kristus. Jeesus hallitsee ihmisiä totuudellaan ja rakkaudellaan. Molemmat Hän
välittää sydämiin Sanansa kautta. Raamatun Sana on se siemen, jossa on
itsessään elämä.
Totuuden sana
Julistettu tai luettu Sana paljastaa ihmiselle hänen sydämensä tilan kaikessa
alastomuudessaan. Ihminen, jonka Jeesus saa hallintaansa, joutuukin ensin
kauhistumaan omaa hirvittävää syntistä olemustaan. Hän näkee, että hänen
varsinainen syntinsä ei olekaan niissä pahoissa teoissa ja niissä
laiminlyönneissä, joista hänen omatuntonsa oli häntä ennen Sanan tulemistakin
nuhdellut. Sanan tullessa hän alkaa nähdä, että hänen varsinainen syntinsä onkin
siinä, KETÄ vastaan hän on ollut kapinassa. Hän tajuaa, että hän ei ole halunnut
kuunnella Jumalan totuutta, hän on luottanut kauniisiin valheisiin, hän on
rakastanut pimeyttä ja juossut koko ajan pois valkeudesta. Kun Jeesuksen totuus
alkaa kirkastua, hän joutuu tunnustamaan: "Olen väärässä, olen pettänyt itseäni
ja muita, olen yrittänyt pettää Jumalaakin. Herra, Sinä olet oikeassa, onko minulle
mitään pelastusta."
Kristus on totuus
Jumalan Sanan totuus ei ole niinkään lauseita, jotka vakuuttaisivat
totuudellisuudellaan, jolloin itse asiassa ihminen itse saattaisi kuvitella voivansa
arvostella, onko jokin Raamatun kohta todellakin totta vai ei. Raamatun Sanan
totuus on sitä, että Pyhä Henki tuo ymmärryksemme ja omantuntomme ja
sydämemme silmien eteen Jeesuksen, Hänen olemuksensa, pyhyytensä ja
puhtautensa, Hänen rakkautensa ja armonsa. Kun Hänen edessään vertaamme
itseämme Häneen, emme voi muuta kuin Pietarin tavoin huutaa: "Herra, minä
olen syntinen ihminen." Minun syntini on ollut ennen kaikkea sitä, että olen
korottanut itseni Sinun totuutesi ja Sanasi yläpuolelle. Armahda minua!
Armon evankeliumi
Evankeliumi, sana ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta on Jumalan
voima. Evankeliumi, armon ja rakkauden sana osoittaa näin Jeesuksen edessä
hätääntyneelle ja Jeesuksen kasvojen eteen armoa odottamaan jääneelle
ihmiselle, että Jeesuksen rakkaudessa ja armossa, Hänen läsnäolossaan on
voima ei vain kukistaa synti vaan myös eheyttää särkynyt, parantaa sairas,
virvoittaa väsynyt, armahtaa ylpeytensä ja itsekorotuksensa tunnustava.
Liiton veri
Kun Aabelin veri, jonka veljen kateus ja viha oli vuodattanut, huusi rangaistusta ja
kirousta Kainille tuomiona hänen vääryydestään, Jeesuksen Kristuksen,
viattoman ja puhtaan Jumalan Pojan Golgatalle vuotanut veri huutaa armoa ja
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anteeksiantamusta jokaiselle katuvalle ihmiselle. Yhtä vähän kuin luonnollinen
korva kuulee oikeudenmukaisen tuomion huutoa, jota tapettujen ihmisten veri
Jumalan edessä huutaa, yhtä vähän luonnollinen ihminen kuulee Golgatalla
vuodatetun Jeesuksen veren armohuutoa, joka iankaikkisena ja pysyvänä
armoliiton verenä huutaa Jumalan edessä anteeksiantamusta ja armoa. Mutta
Pyhän Hengen avaama Raamatun Sana tuo totuuden edessä kauhistuneelle
ihanan viestin: "Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen veren tähden."
Armahdetun kuuliaisuus
Herralta armon saanut haluaa ensimmäiseksi taivuttaa sydämensä kuuliaiseksi
tuota ihanaa Armahtajaa kohtaan. Hänelle ei ole suurempaa iloa kuin lähteä
noudattamaan Jeesuksen sanaa, vaikka hän olisi kuullut sen vain kuiskauksena
korvaansa. Paljon anteeksi saanut alkaa rakastaa. Näin kylvetty Herran sanan
siemen alkaa kasvaa kortta, lehteä ja lopulta hyvää tähkää, jonka Herra tulee
korjaamaan taivaalliseen valtakuntaansa.
Sananjulistus
Samalla kun vertauksemme on kuva siitä, miten Herra tekee työtään
ihmissydämissä valloittaakseen heidät Sanan kautta omaan valtaansa ja omiksi
seuraajikseen, se on myös kuva siitä, miten lähetystyötä, evankelioimistyötä ja
kaikkinaista sananjulistusta ja Herrasta todistamista tulee harjoittaa. Kun
Jeesuksen evankeliumin todistaja ja julistaja kylvää lyhentämättömänä lain ja
evankeliumin sanan ihmisen sydämeen, sana itsessään sisältää voiman, joka
kykenee herättämään kuolleeseen sydämen maaperään elämän. Viestin viejä ei
itse kykene elämää aikaansaamaan. Sanan vaikutuksen näkyviin tulo saattaa
viedä joskus vuosia, mutta lopulta sana saa taivuttaa ihmisen parannukseen tai
paaduttaa hänet lopullisesti.
Julistajan vastuu
Sananjulistajan vakava vastuu on siinä, että hän kylvää Raamatun mukaista lain
ja evankeliumin sanaa. Jos hän kylvää omia tai muiden ihmisten viisaita ajatuksia
tai hurskaita kokemuksia, hän on kuin mies joka kylvää peltoonsa siemenen
sijasta hiekanjyviä. Mutta jos hän julistaa ristiinnaulittua ja ylösnoussutta
Jeesusta, Sana synnyttää ihmiset uudesti ylhäältä.
Korjuu
Sananjulistajan ja todistajan tehtävä ei kuitenkaan pääty kylvämiseen. Hänen
tehtävänään on myös korjata Sanan satuttamia ihmisiä sisälle Jumalan
valtakuntaan. Hänen tehtävänään on julistaa anteeksiantamuksen sanaa
hätääntyneille, niin että he tietävät saaneensa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen
uhrin tähden. Hänen tehtävänsä on koota myös uuteen elämään syntyneet
Jumalan seurakunnan yhteyden aittaan, josta heidät sitten aikanaan siirretään
taivaallisiin majoihin.
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Sanan vaikutti parannuksen
Muistan, miten eräs vastauskoontullut japanilainen lahjakas nuorukainen lankesi
hengelliseen ylpeyteen ja rupesi lihallisesti repimään pientä alkavaa
seurakuntaamme. Hänen vaikutuksestaan pieni herätyksen poikanen kuivui
kokoon. Sitten hän muutti toiselle paikkakunnalle ja perheemme palasi
kausilomalle Suomeen. Noin kaksi vuotta tapahtumasta sain tältä veljeltä kirjeen,
jossa hän pyysi anteeksi aiheuttamaansa pahaa seurakunnassa. Iloiten saatoin
vastata hänelle: "Olet saanut kaiken anteeksi!" Jumalan Sana, jota hän
säännöllisesti tutkisteli, oli saanut hänestä selkävoiton ja taivutti hänet
parannukseen. Aikaa siinä kului, mutta kiitos Jumalalle, Hänen työnsä eteni ja
kantoi hedelmää.
Entä Sinä?
Miten on sinun laitasi? Oletko Sinä antanut Jeesuksen Sanalle sijaa omassa
elämässäsi? Jos annat sen puhua sydämellesi, taivuttaen Sinua tunnustamaan
todellisia syntejäsi, Herran armo pääsee myös kantamaan hedelmää Sinussa?
Oletko Sinä, Herran oma, ottanut jo paikkasi
Herran Sanaa ympärillesi ja kauas maan ääriin
hallitsee, suurin etuoikeutesi on saada olla
mukana, sillä sanan kylvän voimalla Jumalan
Herra kutsuu Sinua työtoverikseen.
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Herran viljavainioilla? Kylvätkö
asti. Jos Herran rakkaus Sinua
Hänen evankeliuminsa työssä
valtapiiri leviää ihmissydämiin.

