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LÄHIMMÄISEMME  
Matt. 5:43-6:4

43. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi'. 
44. Minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä
vainoavat, 
45. että olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän näet antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille
kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 
46. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö
publikaanitkin tee niin? 
47. Jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä
teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? 
48. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen Isänne on täydellinen." 
6:1. "Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat.
Muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 
2. Kun siis autat köyhiä, älä soitata torvea edelläsi kuten ulkokullatut tekevät
synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he
ovat saaneet palkkansa. 
3. Kun autat köyhiä, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 
4. että lahjasi olisi salassa. Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle. 

Perfektionistinen suomalainen
Meidän suomalaisten on äärimmäisen vaikeaa antaa aitoa tunnustusta toisille ihmisille
siitä hyvästä, mitä he ovat tehneet tai mitä he ovat saaneet aikaan. Taustalla on tietysti
aitokansallinen kateutemme. Arvostuksen antaminen tekee kovin kipeää. On niin
vaikeaa antaa sitä, minkä kokee itselleen äärimmäisen tarpeelliseksi ja jota saa
mielestään aivan liian vähän. Rakkaushan on juuri itselle arvokkaan ja välttämättömän
antamista toiselle ja toisen hyväksi. Siksi vain se, joka on saanut osakseen paljon
rakkautta, kykenee sitä toisillekin jakamaan.

Tunnustuksen antamisen esteenä on myös kovin monia suomalaista vaivaava
perfektionismi eli kaikkinaisissa asioissa täydellisyyden vaatiminen niin itseltä kuin
muiltakin. Kovin usein se ainoa asia, jonka keksimme jonkun työsuorituksesta sanoa,
on tuloksessa silmiin pistävä suurempi tai pienempi puute, heikkous tai virhe. Kun sitten
itse olet saanut kovan uurastamisen päälle sellaista palautetta, muistat hyvin, mitä
sanot, kun Sinun virheesi löytänyt yrittää tehdä parhaansa jossain asiassa.
Perfektionismi ajaa jonkun ponnistelemaan yli voimiensa, toiselta se taas vie
viimeisenkin yrittämisen halun.

Täydellisyyden vaatimus
Mutta eikö itse Herra Jeesus Kristus asetu tekstissämme meidän täydellisyyden
vaatijoiden kanssa samalle linjalle, kun Hän lausuu nuo äärimmäisen kovan kuuloiset
sanat:
"Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Kukaan vuorisaarnan lukija ei voi sivuuttaa näitä sanoja ottamatta niihin kantaa. Sanat
saavat läpitunkevan syvyyden, kun niitä edeltävät Jeesuksen sanat antavat niille
sisällön. Täydellisyys käskyjen noudattamisessa edellyttää mm sitä, että 
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          et kanna ketään ihmistä kohtaan kaunaa, 
          jos kannat olet murhaaja, 
          et katso ketään himokkaasti, 
          jos katsot olet aviorikkoja, 
          et sano valheellista sanaa, 
          jos sanot olet valapatto, 
          et vihaa vihamiehiäsi, vaan rakastat ja rukoilet niiden puolesta, 
          jotka tekevät sinulle jatkuvasti pahaa,
          jos vihaat et ole taivaallisen Isän lapsi.

Näiden vaatimusten sisältö on todellinen rakkaus lähimmäistä kohtaan. Puhuessaan
jatkossa vanhurskauden harjoittamisesta Jeesus vaatii, että sen tulee tapahtua oikein
motiivein.  Hän ottaa esimerkiksi almujen antamisen, joka on syvimmiltään toisten
ihmisten palvelua vastaamalla heidän todellisiin tarpeisiinsa. Jos sydämesi
liikkeellepaneva voima on, ihmissuosion tai ihmiskiitoksen tavoittelu, mikään
täydellisimmältäkään näyttävä laupeudentekosi ei tule saamaan Jumalalta mitään
kiitosta, koska sillä ei pohjimmiltaan etsittykään mitään muuta kuin ihmiskunniaa ja
kiitosta.

Monen Raamatun lukijan Jeesuksen vaatimukset ovat niin murskanneet, että hänen on
ollut pakko tunnustaa, että minä olen murhaaja, minä olen aviorikkoja, minä olen
valehtelija, en ole taivaallisen Isän lapsi, olen syntinen ihminen, minusta ei löydy
todellisia laupeuden tekoja, ansaitsen vain tuomion ja kadotuksen, olen helvetin kekäle.
Voiko minulle löytyä mitään apua? 

Joku toinen on sanojen edessä joutunut lopulliseen epätoivoon ja hylkäämään
Jeesuksen lopullisesti. Jos Herra vaatii tällaista, Hän ei ole minunlaisiani heikkoja
ihmisiä varten.

Mutta aina on löytynyt myös niitä, jotka onnistuvat väistämään Jeesuksen sanojen
terävyyden, sanojen, jotka selkeästi jakavat ihmiset kahteen aivan vastakkaiseen
ryhmään:
- Toisaalla ovat ne, joille sanat on kohdistettu ja joita nimitetään tekstissämme Isän
lapsiksi ja hyviksi.
- Toisaalla ovat ne, joita Jeesus nimittää pahoiksi, publikaaneiksi, pakanoiksi ja
ulkokullatuiksi.
Nämä väistäjät onnistuvat sivuuttamaan Jeesuksen sanat joko olankohautuksella: 
"Jeesus oli idealisti vailla todellisuuden tajua. Elämän todellisuus osoittaa Hänen
opetuksensa mahdottomaksi noudattaa." Tai ihastuneella opetuksella: 
"Tässä olemme vihdoin löytäneet ihmiskunnan pelastavan ja rauhan tuovan moraaliopin.
Meidän ei tarvitse muuta kuin opettaa tämä oppi kaikille ja näin järkiinsä tullut
ihmiskunta löytää maanpäällisen paratiisin."

Moni Jeesuksen seuraajaksi tunnustautuvakin onnistuu selviytymään Jeesuksen
sanoista varsin vähällä: 
"Eihän Jeesus nyt mitenkään voinut tarkoittaa sitä, että me voisimme tulla täydellisiksi.
Hänhän vain halusi asettaa meille tavoitteen kyllin korkealle, ettei kukaan sortuisi
itseihailuun. Käytännössä riittää, että teemme parhaamme, eihän Jumala meiltä vaadi
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enempää kuin mihin pystymme. Eihän Jeesus varmasti tekstimme edelläkään tarkoitta-
nut, että meidän tulisi viettelevää silmää repiä päästämme tai viettelevää kättä
katkaista? Kuvaannollista puhettahan tämä on? Eikö Hän vain tarkoittanut, että meidän
tulee ottaa tiukka ja vakava asenne omiin synteihimme. Eihän sitä paitsi kukaan meistä
kykenisikään omaa kättänsä hakkaamaan pois tai silmäänsä repimään."

Kirjaimellista sanaa
Näin Kristuksen nimeä kantavatkin ovat yllättävän valmiit turhentamaan Jeesuksen omat
sanat. Jeesus EI nimittäin puhunut tässä kuvaannollista puhetta. Hän puhui selkeästi
siitä, että meidän on parempi päästä silmäpuolina tai käsipuolina taivasten valtakuntaan
kuin joutua koko ruumis tallella helvetin tuleen. Vaikka meistä itsestämme ei kerta
kaikkiaan olekaan oman silmämme repijäksi tai kätemme pois hakkaajiksi, kiusausten
tullen, niin Jeesus itse osoitti meille ristillä, että Hän tarkoitti sanoillaan täyttä totta: Hän
antoi lyödä molemmat kätensä ristille, kun meistä ei ollut Hänen sanansa noudattajiksi,
Hän antoi molempien silmiensä valon sammua kuolinhetkellään, kun meistä ei ollut
silmiemme repijöiksi. Hän kärsi meidän sijastamme ja puolestamme, myös ne helvetin
kauhut ja tuskat, jotka me synneillämme ansaitsimme, jotta me voisimme päästä koko
ruumis tallella taivasten valtakuntaan. Jeesus osoitti teoillaan, että Hänen sanansa ovat
voimassa ja että vain Hän voi myös ne täyttää. Mutta Hän teki niin meidän
hyväksemme. Herra ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. 

Tekstimmekään Jeesuksen sanoissa ei ole mitään kuvaannollista. Ne ovat puhetta, joka
on tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Tänä monien mullistusten aikana meidän on
jälleen muistutettava mieleemme Jeesuksen sanat: 
"Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa."
 Meille on kohtalokasta lähteä vääntämään Herran sanoja omien mieltymystemme,
omien rajoitustemme tai kykyjemme mukaisiksi.

Sanan oikea ymmärtäminen
Mutta sitäkin tärkeämpää on meille ymmärtää, mitä se täydellisyys on, josta Jeesus
meille puhuu. Samoin meille on erittäin tärkeätä tiedostaa keitä ovat nuo taivasten valta-
kunnan lapset, Isän lapset, joille Jeesus kohdistaa sanansa. Hänhän erottaa heidät
muista ihmisistä ja asettaa heille kirjaimellisesti yli-inhimilliset vaatimukset.

Täydellisyys sanan merkitys
Tekstimme sana täydellinen tulee alkukielen sanasta, joka ilmaisee tavoitteeseen tai
päämäärään pääsemistä. Sanaan sisältyy myös kokonaisuuden, eheyden ja
aikuisuuden merkitys. Täydellisyys ei sulje pois kasvua. Voimme sanoa vauvasta, että
hän on täydellinen samoin kuin täydellisestä nuorukaisesta ja kuitenkin he voivat
kasvaa. Täydellisyys merkitsee siis ihmisestä puheen ollen sellaista tilaa, jossa on
saavutettu kunkin vaiheen edellyttämä täyteys, mutta josta voidaan kasvaa uuteen
vaiheeseen ja sen edellyttämään täydellisyyteen.

Jumalan täydellisyys
Jeesuksen sanojen ydin on siinä, että Hän asettaa meidän täydellisyytemme tavoitteeksi
Jumalan täydellisyyden. Olkaa täsmälleen yhtä täydellisiä kuin teidän taivaallinen Isänne
on täydellinen. Tietenkään Jeesus ei tarkoita, että meidän pitäisi muuttua samanlaisiksi
kuin Jumala, mitä tulee Hänen äärettömyyteensä, kaikkivaltiuteensa,
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kaikkitietävyyteensä jne, joissa Hän on jotain aivan muuta kuin ihminen. Jumalan
täydellisyys on siinä merkityksessä myös muuttumatonta, että Hän ei kasva eikä muutu.
Se Jumalan täydellisyys, joka asetetaan meille mitaksi, viittaa tässä yhteydessä Hänen
rakkauteensa kaikkia ihmisiä kohtaan, rakkauteen, joka kohdistuu täsmälleen yhtä
suurena niin hyviin kuin pahoihin. Hän antaa aurinkonsa paistaa kaikille samalla tavalla
ja on valmistanut pelastuksen Kristuksessa jokaista ihmistä varten. 

Rakkaus
Herran rakkaus kohdistuu yhtä suurena jokaiseen ihmiseen. Siksi Hänen lastensa
rakkauden tulee myös olla valikoimatonta. Jumala rakastaa sitä, joka pilkkaa Häntä.
Siksi Hänen lapsensa tulee rakastaa sitä, joka tekee jatkuvasti hänelle pahaa. "Jumala
ei rakasta vain kilttejä lapsia, vaan myös tuhmia lapsia." Rakkaus on Herran
vaatimuksen ydin. Rakkaus, joka murhan ja vihan keskellä jakaa elämää, joka tekee
avioliitosta puhtaan, joka on totuudellinen, joka tekee enemmän kuin vaaditaan ja joka
rukoilee siunausta ja anteeksiantoa niille, jotka tekevät pahaa. Rakkaus on kaiken
henkilökohtaisen, yhteiskunnallisen ja kansallisen vanhurskauden salaisuus. Jumalan
valtakunta, jonka perustuslain Jeesus antoi Vuorisaarnassa, on rakkauden valtakunta.
Mutta rakkaus ei ole jotain tunteellista pehmoilua, vaan voimakas, elävä ja toimiva
voima Jumalan valtakunnassa.

Ihmisen täydellisyys
Mutta miten nyt sitten on mahdollista täyttää Jeesuksen asettamaa rakkauden
täydellistä vaatimusta. Jeesus puhuu tekstissämme koko ajan Isän lapsille, taivasten
valtakunnan lapsille eli niille, jotka ovat jo sisällä Jumalan valtakunnassa. Vaatimus on
mahdoton niille, jotka ovat Jeesuksen hallintavallan ulkopuolella. Jos kuulut vielä heihin,
niin jatkossa Jeesus kutsuu sinua astumaan parannuksen, syntien tunnustamisen ja
Jeesuksen kuoleman perusteella tapahtuvan anteeksiantamuksen ahtaasta portista
sisälle Jumalan armon ja rakkauden hallintavallan alle.

Vanhurskauttaminen
Ensimmäinen ja ihmeellisin asia, jonka valtakuntaan sisälle astuva saa häm-
mästyksekseen tietää ja uskossa omistaa, on se, että tuo täydellinen rakkaus, jota
häneltä vaaditaan, annetaankin hänelle ilmaisena lahjana. Jeesuksen Kristuksen
täydellinen elämä luetaankin hänen elämäkseen, hänen omat kauheat syntinsä ja
mitantäyttämättömyytensä taas luetaankin Jeesuksen pahaksi ja Jeesus kantaakin niistä
koko vastuun. 

Niin, Hän kantoi sen jo loppuun asti kärsimällä ja kuolemalla Sinun syntiesi ja
syyllisyytesi tähden Golgatan ristillä. Ahtaasta portista sisään käyvä saa ilmaisena
lahjana todelliseksi omaisuudekseen Kristuksen vanhurskauden. Hänen päälleen
puetaan Kristuksen puhtauden, rakkauden ja pyhyyden täydellinen vaate. Kukaan ei
Isän valtakunnassa ja Hänen lapsenaan voikaan elää ilman tuota täydellisyyden
vaatetta. Jumalalle ei riitä eikä kelpaa mikään vähempi. Vain Jeesus sen kykeni Sinulle
ja minulle valmistamaan.

Oletko jo tunnustanut omien mahdollisuuksiesi rajan, sen, että et kykene omaa elämääsi
hallitsemaan, et kelpaa edes ihmisille saati sitten Jumalalle omassa varassasi? Jos olet,
saat käydä sen Armahtajan eteen, joka ottaa vastaan hyviä ja pahoja. Hän lahjoittaa
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Sinulle, sen mitä et itse kykene tekemään.

Japanilaisen miehen todistus
Juttelin Japanissa erään ikäiseni miehen kanssa. Hän kertoi, miten vuotta aikaisemmin
hän unettoman yön sisäisten kamppailuiden jälkeen joutui sanomaan Jumalalle: 
"Ota minun elämäni hallintaasi, en selviä ilman Sinua." 
Toistakymmentä vuotta oli Herra jo vetänyt häntä puoleensa. Kristitty rouva oli kertonut
Hänelle Jeesuksesta, hänen syöpään sairastunut 37-vuotiaana kuollut pikkusisarensa
uskoon tuleminen ja ihmeellinen rauha kuoleman edessä oli puhutellut häntä. Herra oli
tarttunut myös hänen omaan terveyteensä. Sairaalassa hän oli myöntänyt, että kyllä
Jumala siellä jossain on, mutta hän haluaa päättää omista asioistaan itse. Runsasta
vuotta aikaisemmin, kun tämän kyvykkään miehen omat laskelmat pettivät liiketoimissa -
hän ei osannut ottaa laskelmiinsa liikekumppaniensa syntisyyttä ja tuli pahasti petetyksi -
hänen silmänsä avautuivat näkemään myös oman syntisyytensä. 
"En kykene raivaamaan itselleni omaa tietäni, Herra tule Sinä minun hallitsijakseni." 
Yllätyksekseen Hän saikin kohdata Isän rakkauden ja huolenpidon. Hän alkoi käydä
säännöllisesti kirkossa ja Raamattu-opetuksessa ja hänet kastettiin viime pääsiäisenä.
Pian sen jälkeen hänen poikansa ja tyttärensä päättivät myös lähteä isänsä viitoittamalle
tielle taivasten valtakunnan lapsina.

Hallintavallan antaminen sille Herralle, joka on meitä Golgatan ristille asti rakastanut, oli
uskon alku ja uuden elämän lähtökohta. Mies sanoi huomanneensa
hämmästyksekseen, että Jumalan Sana on alkanut muuttaa hänen elämäänsä.

Jeesus tuli pelastamaan
Jeesus, joka on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on, ei jätä meitä
ennalleen. Hänen armahtava rakkautensa vaikutti sen, että rahanahne, ihmisistä ja
Jumalasta piittaamaton Sakkeus alkoi iloita, oppi tuntemaan Jumalan ja alkoi jakaa pois
omaansa ja korvaamaan vääryydellä hankkimaansa. Niin Hän alkaa vaikuttaa
jokaisessa, joka astuu ahtaasta portista sisälle Hänen Isänsä valtakuntaan. Herra itse
astuu Pyhässä Hengessä valtakunnan lapsen sydämeen asumaan ja alkaa Sanansa
voimalla vaikuttaa todellista muutosta Hänessä. 

Valtakunnan lapsi ei siis saa vain hänelle luettua Kristuksen lahjavanhurskautta, joka
on täydellinen ja riittävä, vaan Herra alkaa myös hänen sisältään käsin muuttaa hänen
ajatuksiaan, asenteitaan, tahtonsa suuntaa, sanojaan ja tekojaan. Herra itse synnyttää
Hänessä myös rakkautta vihamiehiä kohtaan. Herra itse vaikuttaa hänen sydämensä
salatuissa kammioissa, sillä Herra on siellä hänen elämänsä, iankaikkinen elämä.

Muutoksen salaisuus
Herra, joka valtakunnan lapsissa vaikuttaa, on myös täydellinen rakkaudessaan.
Pelastetun ihmisen vanha syntinen luonto, joka ei koskaan muutu, panee kyllä kaikin
keinoin vastaan. Sille kuuluukin vain kuolemantuomio. Mutta Herran Sana lupaa, että
valtakunnan lapsen sydämissä vaikuttava Kristus on lopulta saava Herran seuraajassa
muodon. Lopulliseksi ja täydelliseksi tuo Kristuksen muoto tulee ruumiin
ylösnousemuksessa. Mutta jo nyt on Herran täydellinen voima vaikuttamassa Hänen
omissaan. Siksi tekstimme kehotus ei kuulu: 
"Tulkaa täydellisiksi, vaan olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on



6

täydellinen." 
Isän lapsen elämä ei ole hänen omaa elämäänsä, vaan Kristuksen elämää Hänessä.
Kehotus voitaisiinkin näin tiivistää:
"Jumalan silmissä olet Kristuksen tähden jo täydelliseksi luettu eli vanhurskas, anna nyt
Hänen täydellisen rakkautensa päästä vaikuttamaan suhteissasi lähimmäisiin ja
erityisesti vaikeisiin lähimmäisiin, niihin, joista sinun on pakko sanoa, että he ovat
vihamiehiäsi. Kristus on täydellisyytesi, anna Hänen valonsa loistaa Sinussa!"

Lopuksi tärkeä kysymys Sinulle: Oletko jo taivasten valtakunnan lapsi, oletko Isän lapsi.
Ellet ole, niin Herra kutsuu Sinua luokseen. Hän rakastaa juuri Sinua olit sitten hyvä tai
paha.
"Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä mikä kadonnut on."


