ELÄMÄMME KALLEIN ASIA
Mt.22:34-46
34. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun,
kokoontuivat he yhteen;
35. ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36. "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.
38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'.
40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
41. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä
42. sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle:
"Daavidin".
43. Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:
44. 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen
sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'.
45. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?"
46. Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään
enää rohjennut kysyä häneltä mitään.
Millä tasolla etsit? Kysytkö elämän kalleinta vai tyydytkö pintaliitoon?
Lähetystyössä Japanissa törmäsin usein ihmisiin jotka joko uteliaisuuttaan tai elämänsä
ahdistusten keskeltä esittivät minulle kysymyksen: "Mitä kristinusko oikein opettaa?
Millaisen avun Raamattu antaa minun kysymyksiini?" Pyrkiessäni vastauksia parhaan
taitoni mukaan antamaan tiesin kaiken aikaa, että oikeakaan vastaus ei merkitse
mitään vain teoreettisesta mielenkiinnosta kristinuskoa lähestyvää. Jeesus vastaa
hädässä oleville ja sisimpänsä syvimmän tarpeen tunnustajalle. Hän vie usein kyllä
kohtaamaan vielä tiedostamattoman syvyyteen painetut kaikkein kipeimmän asiat,
mutta vilpitöntä etsijää Herra ei koskaan jätä tyhjäksi. Älyllisesti uteliaat tai omiin
ennakkoluuloihinsa tukea etsivät jäävät aina vaille todellisia vastauksia. Ei tosin siksi,
ettei todellisia vastauksia anneta, vaan siksi, etteivät he ota niitä vastaan sydämeensä
asti. He tyytyvät älylliselle ja ajalliselle tasolle. Mutta Jeesus Kristus antaa vastauksia,
joiden merkitys voidaan omistaa vain sydämen ja iankaikkisuuden tasoilla.
Kaksi suurta kysymystä
Tekstimme tiivistyy kahteen kysymykseen ja kahteen vastaukseen. Ensimmäiseen
kysymykseen: "Mikä on suurin käsky laissa?" Jeesus vastaa: "Rakkaus Jumalaan ja
lähimmäisiin." Toiseen itse asettamaansa kysymykseen: "Mitä arvelette Kristuksesta?"
Jeesus vastaa: "Hän on Daavidin Poika, todellinen ihminen, mutta samalla Daavidin
Herra eli todellinen iankaikkinen Jumala." Nämä kysymykset ja vastaukset vievät
meidät kristillisen uskomme ytimeen.
Onko siis rakkaus kristinuskon ydin? Vai onko kristinuskon ydin Kristuksen tunteminen?
Joskus kuulostaa siltä kuin nämä kaksi kysymystä asetettaisiin jotenkin toisiaan vasten.
On kuin todellista rakkautta voisi esiintyä erossa Kristuksen tuntemisesta tai kuin
Kristus voitaisiin tuntea ilman rakkautta Häneen? Tekstimme aivan oikein yhdistää
nämä kaksi, sillä ei voi olla toista ilman toista.

Kaksi kysymyksen tekijää
Mutta kuulemassamme tekstissä kohtaamme myös kaksi kysymyksentekijää.
Ensimmäinen on fariseus, joka jatkaa kiusaavien kysymysten sarjaa, joka Jeesukselle
oli edellä esitetty. Jeesukselta oli kysytty poliittisen vallan oikeutusta verorahan
muodossa ja ruumiin ylösnousemukseen uskomisen järkevyyttä karkeaan
avioliittoesimerkkiin vedoten. Nyt tekstimme fariseus kysyy Jeesukselta, mikä on suurin
käsky laissa. Jeesus paljastaa kysyjien väärät asenteet, mutta vastaa myös kaikkiin
kysymyksiin.
Käskyjen suuruuden perusta
Tekstimme fariseus ei tarkoittanut kysymyksellään "Mikä on suurin käsky laissa?" sitä,
mikä kymmenestä käskystä olisi asetettava muiden edelle, vaan sitä, mikä tekee minkä
tahansa Jumalan kymmenestä käskystä suureksi. Hän siis kysyi Jumalan käskyjä
hallitsevaa periaatetta. Jeesus osoittaa, että Jumalan käskyjen pitäminen merkitsee
Jumalan ja ihmisten rakastamista.
Rakkauden sisältö
Tänä aikana puhutaan usein, niin kuin käskyistä ei tarvitsisi piitata mitään, kunhan vain
rakastaa Jumalaa ja ihmisiä. Jeesus osoittaa, että kysymys on juuri päin vastoin.
Rakkaus Jumalaan vie ihmisen noudattamaan Jumalan lakia ja vie hänet myös
rakastamaan lähimmäisiä.
Rakkaus ei siis ole jotain epämääräistä tunnelmointia, jossa saatetaan sanoa, että
rakastetaan koko ihmiskuntaa, mutta seuraavassa hengenvedossa kirotaan jotain
lähellä olevaa. Samoin kuin Jumalalle rakastaminen merkitsi oman rakkaan ainoan
Poikansa antamista meidän sijaiseksemme uhrikuolemaan, samoin inhimillinenkin
rakkaus on aina toimintaa, jossa ihminen antaa pois itselleen tärkeää ja merkittävää
toisen hyväksi. Rakkaus on ajan, vaivannäön, arvostuksen, rahan, ruumiinsa ja jopa
henkensä antamista Jumalalle ja toisten ihmisten hyväksi.
Kymmenen käskyn mukaan rakkaus on Jumalalle ylistyksen antamista, ajan antamista
Hänen kuuntelemiseensa ja Hänen kanssaan viipymiseen, vanhempien
kunnioittamista, toisen elämän suojelua, toisen seksuaalisesta puhtaudesta
huolehtimista, totuudellista puhetta, toisen omaisuuden varjelua ja toisen
menestymisestä iloitsemista jne.
Kuka ja millainen on Kristus?
Toinen tekstimme kysyjä on itse Jeesus. Hän kysyy kyselijöiltään, kuka ja millainen on
Kristus heidän mielestään? Kysymys liittyi juutalaisten voimakkaaseen Messiasodotukseen ja heidän mieltään kiihdyttäneeseen käytännön kysymykseen. Oliko heidän
edessään seisova Nasaretin Jeesus Messias vai väärä profeetta? Tänä päivänä tämä
kysymys esitetään hiukan toisessa muodossa: "Onko kristinusko ainutlaatuinen vai vain
yksi uskonto muiden joukossa, joissain suhteissa toisia parempi, joissain toisia
huonompi?"
Ylipappi, Kuningas ja Profeetta
Juutalaiset tiesivät, että nimi Messias, kreikaksi Kristus tarkoitti Voideltua. Vanhassa
Testamentissa ylipappi, kuningas ja profeetta voideltiin tehtäviinsä. Siksi Messiaan tuli
olla kansaansa syntien tähden sovitusuhrin toimittava Ylipappi, sen vapauttava
Kuningas ja sille jumalallisen totuuden ilmoittava Profeetta. He tulkitsivat kaiken tämän
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kuitenkin lähinnä poliittisella ja ajallisella tasolla. He olivat sokeita omalle synnilleen
Jumalan Pyhyyden edessä. He eivät nähneet, että heitä ei orjuuttanut viime kädessä
Rooman asemahti, vaan heidän sydämensä sitova synti, pimeyden valta ja kuoleman
tyranni. He odottivat vain heidän omiin mittoihinsa sopivaa inhimillisen tason Messiasta.
Vastaavasti tämän päivän tavallinen suomalainen saattaa kyllä käsitellä kristinuskoa
mielenkiintoisena
perinneuskontona,
mutta
on
useimmiten
sokea
sen
iankaikkisuusulottuvuudelle. Vasta nähtyään jotain syntiensä kauhistuttavasta vallasta,
hänkin alkaa etsiä Vapauttajaa, joka kykenee käsittelemään hänen asiansa
iankaikkisuusulottuvuudessa.
Kristus tuo avun syvemmälle
Vastakysymyksellään Jeesus tarttui kyselijöitten väärään käsitykseen Kristuksesta,
Messiaasta. Väärä käsitys Kristuksen olemuksesta ja tehtävästä esti heitä löytämästä
vastauksia muihin itsessään tärkeisiinkin kysymyksiin. Jeesus kysyi: "Mitä te ajattelette
Messiaasta? Kenen poika hän on?" Kuulijat antoivat itsessään aivan oikean
vastauksen: "Daavidin". Silti heidän vastauksensa oli väärä, koska he eivät
ennakkoasenteiltaan kyenneet ymmärtämään Vanhaa Testamenttia oikein. Tämä on
tämän päivän suomalaisenkin raamatunlukijan vaara. Jos luet omat ennakkoasenteesi
ja lempiajatuksesi Raamattuun, et sieltä mitään muuta löydäkään.
Kristus on iankaikkinen
Daavid Pyhässä Hengessä julisti oman poikansa omaksi Herrakseen ja osoitti sen, että
Kristus on enemmän kuin ihminen, Kristus on iankaikkinen. Kristus on todellinen
ihminen, mutta samalla todellinen iankaikkinen Jumala. Vain Jeesuksen tunnustaminen
täksi Kristukseksi antaa vastauksen elämämme syvimpiin kysymyksiin.
Vain tunnustamalla Kristus kuninkaaksi, jonka valta ei perustu politiikkaan eikä
väkivaltaan, vaan rakkauden ja totuuden voimaan, voimme elää oikein yhteiskunnassa.
Vain tunnustamalla, että ihminen Jeesus on iankaikkinen Jumala, löytyy vastaus
neitseestäsyntymisen salaisuuteen ja Hänen historialliseen ylösnousemukseensa.
Kristuksen tunteva tietää, että kuolema on voitettu ja hän pääsee ylösnousemukseen
kuolleista. Vain tunnustamalla ja uskossa vastaanottamalla iankaikkisen Kristuksen,
ihminen pääsee rakkauden lähteelle, Jumalan yhteyteen. Ilman Kristus-yhteyttä kukaan
ei kykene Jumalaa eikä lähimmäisiään rakastamaan.
Hansikas
Jos Jeesuksesta ajatellaan, niinkuin tänä päivänä usein tehdään, pelkkänä rakkauden
opettajana ja suurenmoisena esikuvana rakkauteen, ei rakastamisessa päästä kauniita
sanoja pitemmälle. Se on kuin sanoisi tälle hansikkaalle:
"Ole hyvä, nosta tämä Raamattu ylös!"
"No, etkös jo rupea hommiin! Sinullahan on viisi sormea. Katsos nyt! Pane näin peukalo
Raamatun alle, muut sormet päälle ja tartu tiukasti ja sitten kohotat Raamatun ylös!"
"No, etkö ymmärtänyt?"
"Ei näytä onnistuvan." (Saarnaaja panee hansikkaan käteensä).
"No, koitetaan vielä kerran!"
"Mutta nythän se sujui!" - Jos hansikas osaisi puhua, se sanoisi varmasti:
"Enhän se minä ollut, vaan Sinä."
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Jeesus sydämeen asti
Niinpä, niin. Jeesuksen on Pyhässä Hengessä päästävä meidän sydämiimme
asumaan, jos me mielimme rakastaa. Ilman Kristus-yhteyttä, Jumalan rakastaminen ja
lähimmäisen rakastaminen on mahdotonta. Kristuksen tuntemaan oppiminen sellaisena
kuin Hän todella on, on vastaus. Rakkaus tulee Jumalalta ja Vapahtajalta.
Elämämme kallein asia
Sunnuntaimme aihe on elämämme kallein asia. Kristinoppi määritteleekin elämämme
kalleimmaksi asiaksi juuri Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen
ja Jumalan lapseksi pääsemisen. Olen usein miettinyt sanaa kallis tässä yhteydessä.
Olen mielessäni usein korvannut sen sanalla tärkeä, mutta huomannut, että niin
tehdessäni typistän kristinopin laatijoiden ajatusta. Elämämme tärkein asia on totisesti
Jumalan ja Vapahtajan tunteminen, jonka Jeesus itse määrittelee iankaikkisen elämän
osallisuudeksi.
Mutta sanaan kallis sisältyy enemmän. Mikään asia maailmassa ei ole yhtä kallis. Me
emme voi sitä itsellemme hankkia, vaikka maksaisimme siitä kaikki maailman kalleudet.
"Mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi." Mikään paras ja siveellisin elämä, mitkään
suurimmatkaan uhraukset, mikään suurinkaan palvelus, mitkään jaloimmatkaan opit tai
syvin uskonnollisuus, mikään kansalaiskunto tai hurskauden harjoitus, parhaimmatkaan
lupaukset tai vilpittömimmätkään ponnistelut, eivät voi meille Jumalan ja Vapahtajan
tuntemista antaa eivätkä auta meitä pääsemään Jumalan lapsiksi.
Ihmisen on mahdotonta maksaa hintaa, jolla hän voisi saavuttaa henkilökohtaisen
Jumalan ja Vapahtajan tuntemisen. Ei edes Jumalalle ollut helppo asia hankkia
syntiselle ja kadotuksen ansaitsevalle ihmiselle tätä pelastusta. Hän joutui
sanomattomassa armossaan uhraamaan oman rakkaan Poikansa Jeesuksen
Kristuksen ristin tuskaan ja kärsimykseen, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja
pääsisimme Jumalan omiksi.
Lunastushinta
Tarvittiin suunnattoman kallis lunastushinta, jotta me pääsisimme tuntemaan Isän ja
Jeesuksen. Mutta nytpä tämä äärettömän kallis hinta on maksettu Golgatan
keskimmäisellä ristillä, kun Jeesus huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit!"
Isän oli pakko hylätä oma Poikansa oman vihansa alle, niin helvetin tuskiin asti, sillä
sitähän Jumalan hylkäämänä olo merkitsee, jotta Sinun eikä minun tarvitsisi joutua
kokemaan mitään syntiemme iankaikkisesta rangaistuksesta ja jotta me pääsisimme
yhteyteen Isän rakastavan sydämen kanssa. Vain ja yksin Jeesus kykeni Sinut ja minut
ostamaan vapaaksi synnin, kuoleman ja Sielunvihollisen vallasta. Vain Hänen
veressään omistettu anteeksiantamus liittää meidät Jumalan yhteyteen ja Vapahtajan
tuntemiseen.
Lottovoitto
Käyttääkseni erittäin ontuvaa vertausta tyhmä on se loton täysosuman voittaja, joka
jättää miljoonavoittonsa nostamatta. Mutta aivan käsittämätöntä mielettömyyttä on olla
ottamatta vastaan ja omistamatta Jeesuksen Kristuksen sovintoverellään hankkimaa
iankaikkista pelastusta, Jumalan ja Vapahtajan tuntemista ja Jumalan lapseksi pääsyä.
Mutta juuri siksi, että ihmisen itse ei tästä lahjasta joudu maksamaan senkään vertaa
kuin lottokupongin yksi rivi maksaa, niin moni kulkee tämän äärettömän kalliin lahjan
ohi.
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Kristuksen tunnustaminen maksaa
Miten me sitten voimme päästä tuosta lahjasta osalliseksi? Tähän asiaan liittyy kolmas
näkökulma lahjan kalleuteen. Vaikka Jeesus on maksanut kaiken ja valmistanut meille
ilmaisen pelastuksen, vapaan pääsyn Jumalan ja itsensä luo, niin silti asia maksaa
meille paljon. Tällä en tarkoita vain sitä, että joudumme kulkemaan ahtaasta portista
lävitse, eli joudumme tunnustamaan ja tuomitsemaan kaiken synnin elämässämme.
Synnin tunnustus, hylkääminen ja kääntyminen Kristuksen puoleen anteeksiantamusta
pyytämään, voi maksaa meille mainetta ja kunniaa, joskus jopa varsin paljon rahaa, niin
kuin kuuluisalle verokarhu Sakkeukselle.
Anteeksiantamus ja luovutus
Anteeksiantamus ei ole vain sitä, että ensin tuntuu pahalta, kun omatunto syyttää, siten
tuntuu hyvältä, kun on saanut kaiken anteeksi, vaan ennen kaikkea sitä, että ennen
riidoissa olleet ja toisiaan vihanneet palaavat yhteyteen ja särkynyt yhteys palautuu.
Kun Sinä saat syntisi anteeksi Jeesuksen uhriveren hinnalla, sinut liitetään sellaiseen
yhteyteen Jumalan ja Kristuksen kanssa, että viime kädessä menetät itsesi Jumalalle ja
Kristukselle. Niin kuin morsian luovuttaa itsensä sulhaselle ja sulhanen itsensä
morsiamelle, kun he avioituvat, niin vielä syvemmässä merkityksessä me menetämme
itsemme Kristukselle ja Isälle, mutta saamme kuitenkin osaksemme Jumalan
lapseuden, ihmeellisen uuden elämän Hänen yhteydessään, Hänen armonsa ja
rakkautensa.
Kristukseen sidottu on vapaa
Ilman tätä menetystä meistä ei tule Jumalan lapsia. Mutta juuri se on ihaninta vapautta,
kun meidät sidotaan Jumalan rakkauteen. Kristityn vapaus on siihen määrään asti
Kristuksen rakkauden sitomana olemista, että Hänen tahtonsa tekeminen tulee
elämämme varsinaisen mielenkiinnon kohteeksi. Ja Hänen tahtonsa on rakastaa myös
toisia ihmisiä, rakastaa heitä siihen asti, että hekin kuulevat evankeliumin Kristuksesta
ja pääsevät henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen. Joka on paljon anteeksi saanut,
se rakastaa paljon, niin Anteeksiantajaa kuin myös ihmisiä, joita Jumala haluaa koota
yhteyteensä. Anteeksiantamuksen ja rakkauden siteellä Kristukseen sidotut ovat niitä,
jotka haluavat viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin.
Keiko Fujii
Jotain Jumalan ja Vapahtajan tuntemisen kalleudesta ja siitä maksettavasta hinnasta
ymmärsi Keiko Fujii lukiovuosinaan. Häntä kiinnosti syvästi buddhalaisuus ja myös
Raamatun sanoma, joihin molempiin hänellä oli tilaisuus tutustua.
Ennen pitkää hän joutui kuitenkin valinnan eteen. Hän tajusi, että ihminen ei voi olla
samanaikaisesti buddhalainen ja kristitty. Hänelle valinnan tekeminen ei ollut ollenkaan
vaikea. Kun kristinusko tarjosi Jumalan tuntemista sidottuna Jumalan alamaisuuteen
täällä ajassa ja Jumalan alamaisuutta koko iankaikkisuuden verran, buddhalaisuus
tarjosi sellaista sisäistä tietoa ja valaistumista, että kaikki maailmankaikkeuden
salaisuudet aukenisivat ja jopa siihen asti, että tiedon haltijasta itsestään tulisi jumala,
ratkaisua ei tarvinnut kauan etsiä. Hän valitsi ilman muuta buddhalaisuuden.
Hänestä tuli buddhalainen nunna ja hän yritti mitä kokosydämisimmin uskonnollisin
harjoituksin ja itsekidutuksen keinoin saavuttaa tuota omin voimin saavutettavissa
olevaksi uskomaansa valaistusta, mutta turhaan. Vasta kolme vuosikymmentä
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myöhemmin kohdattuaan Kristuksen ihmeellisen rakkauden, hän tajusi, että hänen
valintansa ei ollutkaan tapahtunut buddhalaisuuden ja kristinuskon välillä, vaan
ylpeyden ja nöyryyden välillä. Hän valisti Kristuksen ja oman suuren minänsä välillä. Ja
hän valitsi väärin, niin kuin Jeesus sanoo: "Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen,
mutta joka menettää elämänsä Kristuksen tähden, löytää sen."
Kristinuskon ainutlaatuisuus ja uususkonnollisuus
Saman valinnan kovin moni suomalainen on tehnyt hylätessään Kristuksen tarjoaman
kalliin lahjan ja kääntyessään Uuden Aikakauden salaoppien ja uususkonnollisuuden
puoleen. Minkä suunnattoman vahingon ihminen saa, kun hän ylpeydessään vaihtaa
elävän Jumalan tuntemisen itsensä jumalointiin ja tämän ajan uusiin jumaliin, jotka
eivät ole muuta kuin vanhaa pakanuutta ja joiden taustalla vaikuttavat pimeyden
voimat.
Avoin tie Herran luo
Mutta tänäänkin meille on avoin pääsy Jumalan ja Vapahtajamme yhteyteen. Anna
anteeksiantamuksen armon koskettaa sydäntäsi, tunnusta syntisi, pyydä päästä
elävään Kristus-yhteyteen, niin Sinustakin voi tulla rakkauden jakaja. Voiko muuten olla
mitään suurempaa rakkautta ihmistä kohtaan, kuin hänen johtamisensa Jumalan
yhteyteen ja Vapahtajan tuntemiseen, rakkauden lähteelle.
Elätkö Sinä jo yhteydessä Jumalan ja Vapahtajan kanssa? Ellet, käy tänään Heran
eteen. Pyydä armoa ja anteeksiantamusta. Jos olet jo Jumalan lapsi, anna Kristuksen
rakkauden valon loistaa lähimmillesi ja myös kauas.
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