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TULKAA MINUN TYKÖNI KAIKKI...  
Matt. 11:25-30

25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
26. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 
27. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä,
eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. 
28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä
sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 

Tulkaa minun tyköni
Tunnen monia japanilaisia, jotka ovat kertoneet, että he rohkaisivat mielensä ja astuivat ensi
kertaa elämässään sisälle kristilliseen kirkkoon siksi, että sen ulkopuolella ilmoitustaululla
luki ison kirjaimin Jeesuksen suurenmoinen lupaus: "Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon." Tunnen myös monia, jotka
avasivat sydämensä Herralle juuri tämän raamatunkohdan kuultuaan.

Esimerkki
Ennen kuin tarkastelemme itse tekstiä haluaisin jakaa teille yhden tällaisen esimerkin jo
vuosien takaa. Tapahtumapaikka oli Osaka. Oli kysymys lokakuisesta sunnuntai-illasta.
Iltakokous pienessä seurakunnassa, joka kokoontui tavallisen japanilaisen talon yläkerrassa
oli päättymässä. Kun osanottajat olivat palaamassa koteihinsa, pastori kiinnitti huomionsa
erittäin rotevaan nuorehkoon 27 vuotiaaseen mieheen, joka oli ensi kertaa kirkossa ja jolla
oli jo viilenevästä syysillasta huolimatta päällään vain erittäin kevyt kesäasu. Hän näytti
palelevan, koska talossa ei ollut vielä lämmitystä. Pastori esitteli hänelle seurakunnan
toimintaa ja toivotti hänet tervetulleeksi seuraavan keskiviikkoillan rukouskokoukseen. 

Silloin mies sanoi: 
"Pastori, minulla olisi hiukan kysyttävää."
"No, mitä?"
"Olisiko minunkin mahdollista pelastua?"
"Kerropa millaisesta elämäntilanteesta olet tullut tänne tänä iltana."
"Pastori, en tullut tänne siksi, että olisin tiennyt täällä tänä iltana pidettävästä kokouksesta."
Kirkko sijaitsi aivan Osakan läpi virtaavan Yodogawa-joen tuntumassa. 
"Pastori, itse asiassa lähdin asunnoltani tänne hypätäkseni jokeen päättääkseni päiväni.
Mutta kun kello oli vasta vähän yli kahdeksan ja joen silloilla liikkui vielä ihmisiä, päätin
odottaa pimeän tuloa ja kävellen aikaa tappaessani kuljin tästä ohi. Kuulin toisesta
kerroksesta laulua ja luin alhaalta, että kuka tahansa on tervetullut. Siksi nousin tänne ylös.
Kuunnellessani pastorin puhetta ymmärsin, että Jeesus voisi ja haluaisi pelastaa kenet
tahansa. Mutta minua vähän epäilyttää, voiko minunlaiseni enää pelastua."
"Kyllä sinä voit pelastua. Jos vilpittömästi kuuntelet ja noudatat Jeesuksen sanaa, sinä voit
pelastua eikä sinun tarvitse tehdä itsemurhaa. Jos menet lääkäriin ja lääkäri käskee sinua
avaamaan suusi, avaatko sen, vai pidätkö sen kiinni."
"Totta kai avaan suuni."
"Jos lääkäri määrää sinulle lääkettä, käytätkö sitä ohjeiden mukaan."
"Kyllä tietenkin."
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"Nuorena minäkin jouduin epätoivon valtaan ja harkitsin itsemurhaa, mutta kun kuulin
Jeesuksen sanan ja seurasin Hänen kutsuaan, sain uuden elämän. Kerro nyt miksi aiot
ottaa henkesi?" 
"Tänään on lokakuun 27. päivä. Ellen 30. päivään mennessä saa jostain hankituksi useita
kymmeniä tuhansia jenejä, en ainoastaan saa potkuja työpaikastani, vaan joudun aivan var-
masti velkavankeuteen." 
"Olet siis ottanut velkaa enemmän kuin kykenet maksamaan takaisin." 
"Niin." 
"Mihin tarkoitukseen olet niin paljon lainannut rahaa?" "Pastori, rahani ovat menneet viinaan
ja naisiin." 
"No kerro kaikki yksityiskohtaisesti!" 

Ja niin hän kertoi tarinansa. Hän oli kotoisin Miyazakin läänistä Kyuushuun saarelta. Hänen
isänsä oli kuollut varhain ja äiti oli kasvattanut häntä ja hänen sisartaan. Valmistuttuaan
kauppaopistosta hän oli työskennellyt Osakassa eräässä suuressa alumiinitehtaassa.
Kouluaikana hän eli hyvää elämää, ei juonut enkä harrastanut huonoja huveja. Sitten hän
joutui armeijaan ja menestyi siellä hyvin. Kun hänelle pidettiin kotiuttamisjuhlia
kotipaikkakunnalla, tarjoiltiin viinaa ja sitten juhlan jälkeen pari kolme ystävä houkutteli: 
"Sinusta on tullut nyt mies. Ei se ole mies, joka ei naisissa ole käynyt." 
Ja niin humalan rohkaisemana mies lähti toveriensa kanssa bordelliin. Tämän yhden illan
lankeemuksesta alkoi kierre. Päivät hän kävi töissä, mutta iltaisin ravintolat ja ilotalot al-
koivat vetää puoleensa. Koska hänen menonsa olivat tuloja suuremmat, hän kiersi kaikki
sukulaisensa, ystävänsä ja tuttavansa lainaamassa heiltä rahaa, niin että lopulta hän mai-
neensa meni. Mitä enemmän häntä varoitettiin, sitä syvemmälle hän sortui. Sukulaiskokous
kehotti häntä lähtemään jonnekin uudelle paikkakunnalle ja aloittamaan uuden elämän
siellä. Kolme vuotta aikaisemmin hän oli siksi tullut Osakaan töihin.

"Kuinka paljon sinä saat kuussa palkkaa, kun kolmessa vuodessa olet täällä Osakassa taas
joutunut noin pahaan velkakierteeseen?" 
"Kuukausipalkkani on 120 jeniä." 
Tämä palkka oli tuolloin erittäin korkea. Pastorin palkka oli 30 jeniä. 
"Miten ihmeessä sinä voit noin korkealla palkalla joutua velkakierteeseen?" 
"Pastori, jos kuussa ansaitsee 120 jeniä, mutta käyttää 200-300 jeniä, niin kuussa menee
100 jeniä pakkasen puolelle. Vuodessa se tekee 1000 jeniä." 
Kun sitten korkea korko löi päälle hänen velkansa oli noussut noin 25.000 jeniin. Summa oli
niin suuri, että sen koroilla olisi elänyt koko elämänsä työtä tekemättäkin. "Olen nyt ollut pari
päivää töistä poissa kiertäen kaikki mahdolliset paikat, joista saisin lisää rahaa, mutta
kukaan ei enää halua minua auttaa. Eräs velkojistani on uhannut haastaa minut oikeuteen,
ellen palauta hänelle rahoja 31. päivään mennessä. Se tietää velkavankeutta. Minulla ei ole
paikkaa minne mennä. Mistään ei apua löydy. Siksi päätin tänään lopettaa elämäni tuohon
jokeen. Mutta kun pastori kertoi, että Jeesus tuli pelastamaan kaikki ja kaikenlaiset ihmiset,
jotka tulevat Hänen tykönsä, tunnustavat syntinsä ja tekevät parannuksen, sana kaikki ja
kaikenlaiset osui sydämeeni. Tarkoittaako se todella myös minunlaistani ihmistä. Voiko
tällainen ihminen, joka on joutunut velkojensa vuoksi itsemurhan partaalle pelastua? Sitä
haluan kysyä."

Pastori oli sinä iltana puhunut tekstistä: "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa mi-
nusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä
minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."
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"Tarkoitat siis sitä, että kuultuasi tuon Jeesuksen kutsun tässä elämäsi ensimmäisessä
kristillisessä tilaisuudessa, haluaisit, että Jeesus ottaisi sinut omakseen ja pelastaisi sinut-
kin." 
"Kyllä, niin toivon." 
"Siinä tapauksessa kerron sinulle, että sinulle en ole tänä iltana puhunut minä vaan Herra
Jeesus itse on pysähtynyt kohdallesi, suunnannut katseensa sinuun ja kutsuu sinua: 'Tule
luokseni'. Sinulla on siis toivo. Eikö niin?" 
"Mutta mitä minun oikein pitäisi tehdä? Pastori, ette kai tarkoita sitä, että voisitte lainata
minulle esimerkiksi puolet velkani summasta." 
Hän ajatteli, että pelastus tarkoitti rahan saamista ylivoimaisessa tilanteessa. Mutta pastori
sanoi: 
"Ei minulla ole sellaisia summia rahaa. En kykene edes 10 jeniä sinulle lainaamaan. Mutta
haluaisin kertoa sinulle jotain erittäin tärkeätä. Ei sinun ongelmiesi syy ole siinä, että sinulta
puuttuu rahaa. Ansaitset parempaa palkkaa kuin valtaosa ikäisistäsi. Ongelmasi on, että
käytät sitä syntiin. Kyllä itsekin omassatunnossasi tiedät koko ajan tekeväsi väärin ja pahaa.
Omantuntosi ääni on ollut Jumalan muistutusta siitä, että Hän on puhdas ja pyhä. Olet siis
Jumalan Hengen varoituksista huolimatta jatkanut elämääsi himoissasi. Sen seurauksena
velkasi ovat ajaneet sinut nyt umpikujaan. Ellei sinun sydämesi pelastu synnin vallasta,
sinulle ei ole mitään apua siitä, että saat kuinka paljon tahansa rahaa." 
"Miten niin?" 
"Jos olisin niin rikas, että kykenisin velkasi maksamaan, sinä helpottuisit, mutta pian jatkaisit
samoissa synneissäsi ja olisit samassa pisteessä. Katoo, sydämesi on muututtava, sinun on
uudestisynnyttävä. Jos sydämesi muuttuu niin, että kykenet sanomaan EI kiusauksille ja
toveriesi viettelyksille, koska tiedät, että synnin palkka on iankaikkinen kadotus, niin pal-
kastasi jää kuukaudessa 90 jeniä säästöön elinkustannustesi jälkeen. Kuuntele nyt, mitä
sinun on tehtävä!" 
"Mitä?" 
"Kun kuuntelin puhettasi, ymmärsin, että et ole velkaa vain yhdelle tai kahdelle ihmiselle,
vaan monelle. Kuinka monta heitä on?" 
"Kaksitoista". 
"Eikö olekin niin, että olet antanut kunkin velkojasi ymmärtää, että olet velkaa ainoastaan
hänelle. Olet pettänyt heitä, eikö niin?" 
"Kyllä asia on niin. Jos kertoisin heille totuuden, menettäisin viimeisenkin luottamuksen." 
"Katoo, sinä tulit tänne kuolemaan tänä iltana. Kun Jeesus tulee elämääsi, saat aloittaa
menneisyydellesi kuolleena kokonaan alusta. Käytännössä se merkitsee nyt seuraavaa.
Kirjoita ylös kaikkien niiden nimet, joilta valheella sait velkaa. Kirjoita milloin ja kuinka paljon
kultakin lainasit." 
"Miksi minun pitää sellaista tehdä?" 
"Kuuntele nyt loppuun asti. Tänä iltana eroamme kun olen rukoillut puolestasi. Huomenna
ja ylihuomenna kierrä listan mukaisesti jokaisessa paikassa ja tunnusta velkojillesi
petoksesi. Jumalan edessä sinun on tehtävä parannus ja ihmisiltä sinun on pyydettävä
anteeksi. Käännyt uuteen suuntaan. Menet sitten velkojiesi luo, pyydät anteeksi valheesi ja
kerrot, kuinka paljon olet eri ihmisiltä lainannut. Sitten kerro, että lopetat viinan juonnin ja
ilotalokäynnit, ja ryhdyt maksamaan takaisin velkojasi siinä järjestyksessä kuin olet ne
lainannut. Pyydä samalla lisää maksuaikaa. Pyydä apua, että voisit alkaa uuden elämän.
Oletko valmis tähän?" 
"Pastori, onko tuo muka mahdollista. Eihän kukaan suostu sellaiseen." 
"Kerro sitten vilpittömästi koko tarinasi. Kerro, että olit menossa tekemään itsemurhaa,
mutta ohi kulkiessasi poikkesit kristilliseen kirkkoon, kuulit siellä ensi kertaa Jeesuksesta ja
teit Jumalan edessä parannuksen. Kerro sitten, että Jeesuksen kanssa haluat aloittaa
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kokonaan uuden elämän ja maksaa myös takaisin velkasi korkoineen. Pyydä koko
sydämestäsi heiltä kärsivällisyyttä. Jos olet todella vilpitön, vilpittömyytesi koskettaa heidän
sydämiään. Jos et yksin pysty, voin huomenna tulla mukaasi kiertämään kaikki velkojasi."
Hetken vaitiolon jälkeen Katoo vastasi hiljaisella äänellä: "Teen niin. Pastorin ei tarvitse tulla
mikaan." 
"Tule rukouskokoukseen keskiviikkoiltana." 

Sitten pastori pani kätensä miehen pään päälle ja rukoili hänen puolestaan: 
"Jumala, Katoo, jonka Jeesus on tänään kutsunut luokseen, on tänä iltana tunnustanut
syntinsä ja haluaa lähteä uuteen elämään. Auta häntä rohkeasti kiertämään velkojiensa
luona pyytämässä anteeksi. Jeesuksen nimessä aamen." 
Sitten he erosivat.

Keskiviikkoiltana ennen rukouspiirin alkua Katoo ilmestyi hymyillen kirkon ovelle. 
"Katoo, kiersit kaikki?" 
"Pastori, en tiedä miten kiittäisin. Ensimmäisellä ovella pelkäsin suuresti, että minut
heitettäisiin pellolle. Mutta velkojani kuunteli suuttumatta selitykseni ja sanoi erittäin
ystävällisesti: 'Nyt näyttää Katoo, että olet todellakin tosissasi. Kyllä minä nyt sen verran
tiesin, että sinulla olisi muitakin velkojia. Mutta siitä tietämättä sinä ensi kerran puhut totta,
joten nyt minusta tuntuu, että olet vilpitön. Olen valmis odottamaan palautustasi. Eivät
minun lainaamani rahat silläkään takaisin tule, että sinut pannaan velkavankeuteen.
Parempi, että odotan. Olet vielä nuori, pidä tiukasti kiinni tuosta hyvästä päätöksestäsi.'
Pastori, tuo odottamaton rakkaudellinen asenne hämmästytti minua. Kiersin kaikki 13
velkojaani. Kaikki tiesivät, että olin heitä pettänyt. Ainoa, joka sitä ei tiennyt olin minä itse.
Jeesus todella auttoi minua. Kiitokset pastori. Kaikki lupasivat odottaa sataviaan eivätkä
vaadi edes korkoa. Olen kiitollinen."

Katoon elämä muuttui täysin. Hän alkoi käydä säännöllisesti kirkossa. Kuukauden kuluttua
hän osti itselleen Raamatun ja virsikirjan. Kuukautta myöhemmin oli joulu ja hän tuli eräänä
päivänä pyytämään pastorin esirukousta. Hänellä oli paketti, vaate pikkusiskolleen ja
rahalähetys äidilleen, joille hän pyysi pastorin siunausta. Ensi kertaa kolmeen vuoteen hän
saattoi lähettää omaisilleen tukea. Jeesus oli muuttanut hänet. Jouluna hänet kastettiin.
Seuraavana vuonna hänen työtovereistaan useita alkoi käydä kirkossa, kun he näkivät,
miten Katoon elämä oli muuttunut. Heistä kaikkiaan kahdeksan nuorta miestä kastettiin
hänen jälkeensä. Hän oli mitä innokkain evankelioimistyössä ja todisti rohkeasti
katukokouksissa kertoen, miten Jeesus otti hänet vastaan ja pelasti hänet pimeydestä
valkeuteen. 

Tuomio paatuneille kaupungeille
Aiheemme Jeesuksen kuuluisa kutsu kaikille taakoitetuille ja väsyneille on niin kuuluisa, että
harvoin sitä luetaan siinä yhteydessä, missä Jeesus nuo ihanat sanansa lausui. Jeesus oli
joutunut juuri nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat Hänen voimatoistaan olivat
tapahtuneet siitä, että ne eivät olleet tehneet parannusta:

"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet
teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä
ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on
tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut
hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset
teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä
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tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi
kuin sinun." (Mt. 11:21-24)

Jeesus oli julistanut, että vastuu Jumalan edessä kasvaa sen valon mukaan, joka ihmisille
annetaan. Jeesuksen tuomio oli ankara, vaikka Hänen äänensä värisi säälistä, kun Hän ne
lausui paatuneille kaupungeille. 

Ylistys ja kutsu
Mutta mitä sen jälkeen seurasi. Herra kääntyi Jumalan puoleen ylistyksessä ja rukouksessa:
"Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtä-
väisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt." Sen
jälkeen Hän taas kääntyi kansanjoukon puoleen ja julisti: " Kaikki on minun Isäni antanut
minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin
Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa." Välittömästi tämän jälkeen ilman mitään
taukoa Jeesus jatkoi suuren kutsunsa: "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä
minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 

Ylistävän sydämen rauha
Ensiksi Jeesus ylisti Jumalaa, sitten Hän julisti, millainen Hän itse on, ja lopuksi hän kutsui
ihmiset tulemaan luokseen. Jeesus ylisti Isää tilanteessa, joka oli täynnä vaikeuksia ja
masentavaa. Johannes Kastaja oli alkanut vakavasti epäillä Jeesuksen Kuninkuutta
vankilassa. Kaupungit, joille Hän oli eniten julistanut ja joissa eniten parantanut ihmisiä,
olivat kääntäneet selkänsä Hänelle jopa siihen määrään asti, että Hän oli joutunut
lausumaan niistä kovan tuomion. Siitä huolimatta Jeesus kääntyy syvässä sydämen
rauhassa ylistämään ja kiittämään Isää. 
Oletko sinä olet hämmennyksen vallassa ja masentunut. Tuntuvatko sinusta toivottomilta ne
ihmiset, joille olet yrittänyt ojentaa evankeliumin sanomaa. Ovatko he aina vain arvostele-
massa ja työntämässä pois todistuksesi. Pysähdy siinä tapauksessa ylistämään taivaallista
Isää. Ylistäminen on Jumalalle sen kertomista, millainen Hän on. Tee elämäsi vaikeuksista
tilaisuus kiittää.

Isän tahto ylistyksen syynä
Jeesus kertoo selkeästi ylistyksensä syyn: Jumala on salannut viisailta ja ymmärtäväisiltä
ne asiat, jotka Jeesus tuli ilmoittamaan. Jumala on ilmoittanut ne lapsenmielisille. Jeesus
ylisti Isää Hänen tavastaan toimia. Jeesus lepäsi Isänsä ehdottomassa tahdossa täydellinen
rauha sydämessään. Hän kiitti Isää siitä, että asian tila oli Isän tahto. Mekin saamme levätä
ehkä useinkin pelkässä tietoisuudessa Isän tahdon tapahtumisesta, vaikka emme
ymmärtäisikään, miksi Isä tahtoo niinkuin tahtoo. Jeesus kyllä tiesi, että Isän tahto oli myös
paras ja ainoa tie. Evankeliumi oli salattava viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoitettava
lapsenmielisille. Meidän evankeliumimme on hyvä sanoma tyhmille ja sokeille. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että evankeliumi olisi vailla viisautta tai älyä.

Viisaat ja ymmärtäväiset
Keitä ovat sitten nuo, joilta evankeliumi jää salatuksi. Kysymys on synnynnäisesti
lahjakkaista ihmisistä. He tietävät, mitä yksi ynnä yksi tarkoittaa. Heidän sokeutensa on
kuitenkin siinä, että kun he ovat ajallisesti lahjakkaita, he kuvittelevat että hengellisen
elämän asiat voidaan käsitellä, eritellä, lajitella ja arvioida samalla tavalla kuin ajallisetkin.
He kuvittelevat tietävänsä ja ymmärtävänsä. Todellinen tieto alkaa vasta tietoisesta
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tietämättömyydestä. Vasta kun ihminen myöntää, ettei hän tiedä eikä ymmärrä, hän täyttää
ensimmäisen tiedon saavuttamisen perusehdon. Se on nöyryyden.

Lapsenmieliset
Keitä ovat sitten nuo lapsenmieliset, joille Jumala ilmoittaa evankeliumin salaisuuden. Sana
lapsenmielinen tulee juuresta, joka tarkoittaa puhumaan kykenemätöntä, kypsymätöntä ja
sellaista, joka on kyvytön ottamaan vastaan. Herra sanoi toisessa yhteydessä: "Ellette
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." Ellei ihminen
tunnusta tietämättömyyttään ja sitä, että hänen tietonsa on kovin rajallista, hän ei voi
pelastua. Kysymys on sydämen yksinkertaisuudesta. Tänä päivänä esiintyy sen kaltaista
teologismia, joka väittää, ettei Raamattua voi ymmärtää oikein, ellei tunne alkukieliä ja sen
hienouksia. Se ei ole totta. Kukaan ei voi Raamattua ymmärtää oikein, ellei hän lue sitä
lapsen yksinkertaisella ja avoimella mielellä ilman Sanan yläpuolelle nousevaa viisastelua
ja lihallisia selityksiä.

Jeesuksen täydellinen lapsenkaltaisuus
Tämän jälkeen Jeesus kertoo, kuka ja millainen Hän itse on. Ensiksi Hän toteaa, että Isä on
antanut Hänelle erityisen vallan. Isä on antanut kaiken Jeesukselle. Kaikki viittaa Jeesuksen
totuuden, vanhurskauden ja rakkauden täyteyteen. Jumaluutensa puolesta Jeesuksella on
kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta ihmisyyden puolesta Hän sai Isältään kaiken
totuuden, vanhurskauden ja rakkauden. Ihmisenä Jeesus oli kaikessa täysin riippuvainen
Isästä. Hän oli nöyrä ja hiljainen sydämeltään. Hän on esimerkki täydellisestä lapsenkal-
taisuudesta Isän edessä. Siksi Isä myös antoi kaiken koko täyteydessään Jeesukselle.
Täydellisenä ihmisenä Jeesus ei tiennyt asioita loogisen päättelynsä varassa, vaan siksi,
että Isä ilmoitti kaiken Hänelle Hänen hiljaisuutensa ja nöyryytensä vuoksi.

Salattu Jeesus
Sitten Jeesus jatkaa: "...eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä". Tällä Hän korostaa oman
Persoonansa salaisuutta ihminen ja Jumala samalla kertaa. Kukaan ihminen ei voi tätä
salaisuutta täysin ymmärtää. Se on ikuinen totuus, tänäänkin vain Isä tuntee Jeesuksen. 

Ilmoitettu Isä
Tarkatkaamme huolella, miten Jeesus jatkaa: "... eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja
se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut, niin minä annan teille levon." Vaikka Jeesusta ei voi täysin tuntea kukaan muu
kuin Isä, Jeesus julistaa, että Isän voi tuntea ei vain Jeesus vaan myös jokainen, jolle
Jeesus ilmoittaa Isän. Tänään voimme tuntea Isän huomattavasti paremmin kuin
Jeesuksen. Jeesuksen henkilön olemukseen sisältyy suunnaton salaisuus. Ne asiat, joita
Jeesus tuli meille ilmoittamaan, ovat niin valtavat, että niiden Välittäjän itsensä on jäätävä
meille salaisuudeksi.

Jeesus avasi tien Isän luo
Jeesus esitti kutsunsa: "Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset!" siksi, että Hän itse tuli
ilmoittamaan Isä ja tekee ihmisille mahdolliseksi Jumalan luo pääsemisen. Tulkaa minun
luokseni, niin minä ilmoitan teille Isän. Luottakaa minuun, niin löydätte Jumalan. Ottakaa
vastaan Minussa elämäni nöyryys ja hiljaisuus, niin löydätte levon. Ottakaa minun ikeeni,
sillä se on sovelias. Ottakaa Minun kuormani, sillä se on kevyt. Tulkaa luokseni,
samaistukaa Minuun, antakaa Minun olla ikkuna, joka kautta valo loistaa, ja ovi, joka johtaa
Isän luo. Ihmisten ongelmien syy on siinä, että he eivät tunne Jumalaa. Siksi he ovat
janoisia, levottomia, tuskaisia ja stressaantuneita. Kaikille sellaisille Jeesus sanoo: Tulkaa
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minun luokseni, minä tunnen Isän. Minä vien teidät Isän luo. Kun te löydätte Isän, te löy-
dätte levon.

Kaikki työtätekevät
Jeesuksen kutsu kohdistuu kaikille työtätekeville oli työ sitten minkä nimistä tahansa. Se voi
olla muodollista uskonnollisuuden harjoitusta, yritystä pitää laki tai jokin tapa itse kelvata
Jumalalle. Se voi olla työtä oman itsen korottamiseksi, kunnia ja maineen ja mukavuuden
saavuttamiseksi. Se voi olla työtä sielunvihollisen, himojen viinan tai uskottomuuden pal-
veluksessa. 

Kaikki raskautetut
Kutsu kohdistuu myös kaikille raskautetuille oli syy mikä tahansa. Voit olla synnin,
syyllisyyden, pelon, häpeän, katkeruuden tai kuolemanpelon raskauttama. Voit olla huolten,
ahneuden, kunnianhimon tai sairauksien taakoittama. Voit olla surun, köyhyyden, syrjinnän
tai halveksunnan painama. Jeesus kutsuu kaikkia luokseen.

Kutsu jokaiselle
Jeesus ei rajaa kutsuaan edes lapsenmielisiin, vaan korottaa äänensä myös Hänet
hyljänneiden epäuskoisten kaupunkien, uskonkamppailussa väsyneiden Johannesten ja
omasta mielestään viisaiden ja ymmärtäväistenkin suuntaan. Herra kutsuu kovakorvaiset
uudelleen parannukseen, viisaat todelliseen nöyryyteen.

Lepo Jeesuksessa
Jeesus antaa levon. Hän antaa omalletunnolle levon syntien anteeksiantamuksessa, jonka
Hän itse hankki Golgatan ristillä. Hän antaa mieleen levon iankaikkisella totuuden sanallaan
ja Jumalan tahdon tuntemisella. Hän vuodattaa tunteisiin levon antamalla sydämeen
rakkauden Hengen. Hän antaa työtarmoosi levon ohjaamalla sinut tekemään sitä, mikä on
tekemisen arvoista. Hän antaa ymmärryksellesi levon tietoisuudessa, että Isä on hyvä
päämäärissään sinun elämässäsi.

Kolme ehtoa
Herran kutsuun sisältyy kolme ehtoa. Tulkaa, ottakaa minun ikeeni ja oppikaa minusta.
Meidän tulee käydä Hänen luokseen, Henkilön, Jeesuksen, elävän Vapahtajan luo. Tule
Hänen luokseen nyt heti, Hän on valmis ottamaan sinut vastaan. Oletko Sinä valmis?
Meidän tulee myös alistaa itsemme Hänen ikeensä alle. Se tarkoittaa kuuliaisuutta Hänen
tahdolleen. Meidän tulee myös oppia Jeesukselta.  Sinä et ymmärrä asioita, taivu siis
kuuntelemaan Hänen ääntään ja opetustaan. Sinun tulee oppia sydämelläsi ja seuraamalla
Hänen esimerkkiään. Tule sellaisena kuin olet Jeesuksen luo. Hän ei vain osoita sinulle
rauhaa, vaan antaa sen. Hän ei vain kerro sinulle rauhasta, vaan antaa sen. Hänen leponsa
on Isän löytämistä ja kuuliaisuutta Isälle.

Isän tahdon tekeminen
Jeesus sanoi: "Minun ruokani on tehdä Isän tahto." Jeesuksen kuormaa, Isän tahdon
tekeminen on kevyt kuorma, koska Isä itse valmistaa edeltä käsin ne teot, joissa Jeesuksen
seuraaja saa vaeltaa. Siksi Jumalan tahdon tekeminen ei Pyhän Hengen saaneelle ole
taakka vaan ilo ja riemu. Isän tahdon tekemisessä on lepo. Emme ole tosin kovin valmiit
uskomaan sitä. Sanomme, että Isän miellyttäminen on raskasta ja vaikeaa. Näin
ajatellessamme olemme väärässä. On pelottavan raskasta yrittää miellyttää lähimmäisiään.
Ystäviä on mahdoton miellyttää. On mieletöntä yrittää miellyttää itseään. Olkoon siksi
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rukouksemme: "Opeta, Herra, minua tekemään Sinun tahtosi." Se on helpoin, jaloin ja
yksinkertaisin elämän lainalaisuus. Siinä on lepo. Jeesus kutsuu Sinua tähän lepoon.


