
”Elämän leipä”

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tänään on neljäs (4) paastonajan sunnuntai. Aiheeksi on valittu ”Elämän leipä” ja 
evankeliumitekstiksi (Joh.6:24-35). Nousemme näitä jakeita kuulemaan Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimessä. (Lue) Herra Jeesus Kristus, siunaa tämä Sana nimesi 
kiitokseksi ja kunniaksi sekä meille iankaikkiseksi elämäksi. Aamen.

Evankeliumitekstin edellä, tässä samassa Johanneksen luvussa, Jeesus oli tehnyt  
leipäihmeen. Hän ruokki viidellä leivällä ja kahdella kalalla  noin 5000 miestä. Se oli 
todellakin suuri ihme. Jeesuksen siunatessa ruuan, sitä riitti ihmeellisesti näin suurelle 
joukolle, jäipä vielä tähteeksikin enemmän, mitä alkuun oli ollut. 12 vakkaa palasia 
jäi tähteeksi.

Nyt tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus puhuu elämän leivästä, lihan 
syömisestä ja verensä juomisesta. Tämä oli suurelle kansanjoukolle ”hebreaa”. He 
eivät ymmärtäneet tästä puheesta mitään. En tiedä, miten me tämän ymmärrämme?...

Huomaamme jo evankeliumitekstimme ensimmäisestä jakeesta alkaen, että kansa oli 
kiinnostunut Jeesuksesta. Sen kertoo meille se, että he etsivät Jeesusta. Kun he 
huomasivat, ettei Hän ollut enää järven sillä puolella, missä Hän oli tehnyt ruoka-
ihmeen, niin he lähtivät etsimään Häntä ja löysivätkin Hänet järven toiselta puolelta.

 Heti he esittivät Jeesukselle kysymyksen: ”Rabbi, milloin tulit tänne?” 
Jeesus huomasi heidän sydämensä tilan ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden,  
että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.” 

Tunnusteot ja ihmeet eivät kansaa niinkään kiinnostaneet, vaan se, että he saivat 
vatsansa täyteen Jeesuksen siunaamista leivistä ja kaloista. 

Eikö tämä ole tuttua meillekin, meille, niin sanotuille ”metsäsuomalaisille.” 
Mekin suuntaamme herkästi sinne, missä saamme vatsamme täyteen ajallisesta 
ruuasta. Vatsa oli heidän jumalansa, niin kuin se herkästi on meidänkin jumalamme. 

Varoittihan apostoli Paavali kerran filippiläisiäkin tästä asiasta. Hän kirjoittaa 
Filippiläiskirjeessään (3:18-19): ”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja  
nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; 

19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan 
on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.”

Se, että olemme kiinnostuneet ainoastaan ajallisesta leivästä ja toimeentulosta, ei ole 
Jumalamme tahdon mukaista. Herramme haluaa, että me olemme kiinnostuneita 



myöskin hengen ravinnosta ja sitä kautta iankaikkisesta elämästä Jumalan 
yhteydessä. Herramme haluhan on pelastaa meidät synnin ja syyllisyyden vallasta ja 
viedä kerran perille taivaaseen.

Näinhän Jeesus opasti kansan joukkoa päivän evankeliumissakin. Hän sanoi (jakeessa 
27): ”Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan 
iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä,  
Jumala itse, sinettinsä painanut."

Ajallinen ruoka on ajallista ruokaa. Se kertoo meidän kämmenen levyisestä 
elämästämme. Se on kuitenkin hyvin tärkeää, sitä emme voi kieltää. Ilman sitä me 
emme elä, emmekä tule ajallisesti toimeenkaan. Emme pysy edes terveenä ilman sitä. 
Se on välttämätöntä meidän ruumiillemme ja myöskin sielullemme.

Siksihän me kohta käymme äänestämään edustajiamme Arkadianmäelle, että he 
osaisivat hoitaa maamme asioita niin, että kaikilla meillä olisi turvattu toimeentulo. 
Tässä on yksi hyvin tärkeä rukousaihe meille kristityille. Rukous voi paljon tässäkin 
asiassa...

Kristilliseen kilvoitukseen ja ajalliseen leipään löytyy mielestäni oikein hyvä ohje 
Sanalaskujen kirjan 30 luvusta, sen jakeista (7-9). Luen sen tähän: ”Kahta minä 
sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka: 

8. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle  
anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,

9. etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten  
köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.” 

Eikö olekin hieno rukous?  Aaguri, joka on tämän rukouksen lausunut, on oivaltanut 
jotain olennaista. Ensiksi hän pyytää, että Herra pitäisi vilpillisyyden ja 
valheellisuuden kaukana hänestä. Nämä ovat ihmisen, voisiko sanoa, perisyntejä 
tänäkin päivänä. Vilppiä ja valhetta tulee esiin joka tuutista. Toiseksi hän menee 
ihmisen ajallisen leivän ja turmeltuneisuuden majoille. Hän rukoilee ettei Herra 
antaisi hänelle köyhyyttä, mutta ei myöskään rikkautta. 

Näillä tiloilla on turmiollinen vaikutus. Jos on köyhä, niin kiusaus on varastaa ja jos 
on rikas, niin on kiusaus tulla Jumalan kieltäjäksi ja näin rikkoa Herraa vastaan. 
Ihminen herkästi ajattelee, että kaiken olen itse ansainnut, ei tässä olla Jumalaa 
tarvittu...

Aaguri pyytää ravinnoksi määräosan leipää. Siinähän meillekin on kyllin. Mekään 
emme tarvitse enempää, kuin sen verran, että hyvin tulemme toimeen...

Myös kuningas Daavid todistaa Herran hyvästä huolenpidosta ajallisen suhteen. 
Hän kirjoittaa Psalmissa (37:25-26): ”Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta  
en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. 
26. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat  



siunaukseksi.”

Daavid tuo eteemme koko oman elämänsä historian, nuoruudesta vanhuuteen asti. 
Eikä ainoastaan omaa elämäänsä, vaan vanhurskaitten eli uskovaisten elämän. 
Hän ei pitkän elämänsä aikana ollut nähnyt sitä, että Herra olisi Häneen luottavan 
ihmisen hylännyt. Vanhurskas ihminen oli ollut Daavidin aikana jopa runsaskätinen. 
Hän oli auttanut kurjaa ja köyhää myös ajallisesti. 

Hän oli tullut huomaamaan myös sen, että se siunaus ulottui aina tuleville 
sukupolville asti. Lapset ja lapsenlapsetkin olivat olleet siunaukseksi. 

Eikö tämä ole myöskin monen meidän kokemus. Herra on meistäkin pitänyt 
huolen ja jopa meidän lapsista ja lastenlapsista. Ruokaa ei ole puuttunut, vaikka sitä 
on joskus voinut olla niukastikin. Vallankin pula-aika oli sellaista ja sodan jälkeinen 
elämä. 

Mutta silloin Suomen kansa oppi auttamaan toisia. Köyhälle annettiin ja pidettiin 
huolta, ettei kukaan ainakaan nälkään kuolisi. Vaateapuakin annettiin ja sitä tuli aina 
Amerikkaa myöden. Myös talkooapu eli. Nyt yltäkylläisyyden aikakaudella tämäkin 
on kuihtunut ja jopa yhteiskunnan taholta tapettu.

Vaikka ajallinen leipä on tärkeää, niin meidän ei sovi unohtaa sitä iankaikkista 
leipää, jota Jeesus meille antaa. Sanoohan Jeesus vuorisaarnassakin (Matt. 6:33): 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös  
kaikki tämä teille annetaan.”

Jeesus opettaa, että ensin tulisi hoitaa iankaikkisuusasiat kuntoon ja sitä kautta me 
saamme sen luottamuksen Jumalaan, että ajallistakin leipää on yltä kyllin. Jumala 
antaa meille sen viisauden ja halun, että me osaamme hoitaa näitä ajallisiakin asioita 
oikein. Oikea viisaus kumpuaa kristillisestä uskosta. 

Sanoohan apostoli Paavalikin (1Kor.1:30): ”Mutta hänestä on teidän olemisenne 
Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja  
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.” Jeesus on tullut Jumalalta meille 
vanhurskauden, pyhityksen ja lunastuksen lisäksi myöskin viisaudeksi, niin kuin 
apostolimme opettaa.

Kun Jeesus puhui kansalle näistä asioista, niin he kysyivät Häneltä (jae28): ”Mitä 
meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?" Mitä Jeesus vastasikaan 
tähän? Hän sanoi (jae 29): ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala  
on lähettänyt."

Kansalla oli vaikea uskoa Jeesukseen, vaikka Hän oli tehnyt jo monia tunnustekoja. 
Viimeksi ruokkinut viisituhatta miestä. Nytkin he vaativat Jeesukselta tunnustekoa. 
He sanoivat (jae 30): ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja  



uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?” Näyttää siltä, että tunnusteot eivät saa 
aikaa ihmisessä uskoa.

Usko syntyy siitä, että Jumalan lain sana saa ihmisestä ensiksikin tehdä syntisen. 
Toiseksi siitä, kun ihminen syntisenä kääntyy Jeesuksen puoleen armoa ja 
anteeksiantamusta pyytelemään, niin usko syntyy sydämeen Jumalan armon ja 
anteeksiantamuksen sanan kautta. 

Tästähän Roomalaiskirjekin puhuu. Siellä kirjoitetaan (10:17): ”Usko tulee siis  
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” Kun Kristuksen sana 
kaksiteräisen miekan tavoin sivaltaa ihmisen sydämeen, niin se synnyttää uskon 
meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. 

Kiitosmieli syntyy myöskin siitä, että on saanut uskoa kaikki synnit anteeksi 
annetuiksi Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Tämä armon ja 
anteeksiantamuksen sana synnyttää tämän kiitosmielen sydämissämme. Se tuo myös 
varmuuden siitä, että olen Jumalan lapsi, niin kuin (Room.8:16) sanoo: ”Henki itse 
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” 

Kansa vielä viittasi Moosekseen, jonka kautta Herra antoi mannaa erämaassa kansalle 
syötäväksi. Heidän mielensä olivat alati vain ajallisessa leivässä kiinni. 

Tämän Jeesus ikään kuin sivuuttaa ja viittaa siihen leipään, joka on tullut alas 
taivaasta. Hän viittaa itseensä, jonka Isä on lähettänyt tähän maailmaan. Hän sanoo 
(jakeessa 33): ”Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa 
maailmalle elämän." 

Jeesus on lähetetty tähän maailmaan antamaan meille todellisen elämän. Ei 
ainoastaan ajallista elämää, vaan nimenomaan hengellisen elämän ja sitä kautta 
iankaikkisen elämän. 

Hän on tullut meille elämän leiväksi, niin kuin Hän evankeliumitekstimme 
viimeisessä jakeessa (35) sanoo: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni,  
se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.” 

Tätä elämän leipää me saamme tänäänkin uskon kautta nauttia Pyhässä 
Ehtoollisessa. 

Sinä saat tulla ehtoollispöytään syntisenä. Mutta kun syntisi tunnustat elämän 
Herralle Jeesukselle Kristukselle, niin saat myös rohkeasti nauttia ehtoollista ja uskoa 
siinä  syntisi anteeksi annetuiksi, iloon , rauhaan ja lepoon asti. 

Saat pyytää myös sitä, että voisit turvallisesti luottaa Kolmiyhteisen Herran hyvään 
huolenpitoon, niin ajallisen leivän, kuin muittenkin asioitten suhteen. Pyydä myös 
sitä, ettet jatkossakaan unohtaisi Elämän leipää, Jeesusta Kristusta, vaan saisit elää 
Hänen yhteydessään hyvää hedelmää kantaen. 



Kiittäkäämme ja rukoilkaamme...

Uskontunnustus...

Tämä saarna on pidetty Pomarkun kirkossa su 03.04.2011.


