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Jeesuksen lähettiläät 
 
”ARMO TEILLE JA RAUHA, JUMALALTA MEIDÄN ISÄLTÄMME JA HERRALTA 
JEESUKSELTA KRISTUKSELTA” 
 
Tänään on 21 sunnuntai helluntaista. Tänään alttarilla on vain kaksi kynttilää. Se kertoo 
siitä, että nyt on arkipyhä. 
Arkipyhäaikaa olemme viettäneet kirkossamme Kirkastussunnuntain jälkeen ja vähän sitä 
ennenkin, paitsi mitä pari viikkoa sitten oli välillä juhlapyhä eli Mikkelin-päivä. 
 
Aiheeksi tälle arkipyhäsunnuntaille on annettu: ”Jeesuksen lähettiläät.” 
Aihe ja erityisesti päivän virret kertovat meille lähetystyöstä. 
Alkuvirren ensimmäisessä jakeessahan veisasimme: ”Maan ääriin asti, Herra, vie 
valtakuntasi, sytytä Hengen liekki kansoille valoksi.” 
 
Evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 22-luvussa, jakeet 1-14. 
Nousemme näitä jakeita kuulemaan Jeesuksen nimessä. (lue) 
Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun Sanasi on totuus. Aamen. 
 
Evankelimissamme Jeesus puhuu vertauksen Kuninkaan pojan häistä. 
Voimme sanoa, että Hän puhuu omista häistään. 
 
Uskossahan me kuljemme Karitsan häitä kohden. Ne ovat vielä edessäpäin. 
Nyt olemme vielä matkalla. Ja tällä matkalla Jeesuksen lähettiläät kutsuvat porukkaa 
näihin häihin. 
Evankeliumitekstin 3-jakeen loppuosa on ikävää luettavaa. 
Jakeen alkuosa kertoo siitä kuinka Herramme on lähettänyt palvelijansa kutsumaan 
ihmisiä näihin ikuisen elämän ihaniin häihin, mutta se ikävä kohta tulee sitten. 
”mutta nämä eivät tahtoneet tulla”, sanoo sana.(Eivät siis tahtoneet tulla.) 
 
Vielä toisiakin palvelijoita lähetettiin kutsumaan kutsuvieraita. Kerrottiinpa vielä siitäkin, 
että valmis ateria odottaa heitä. Härät ja syöttiläät on teurastettu ruuaksi ja kaikki on 
valmista. 
Mutta ei. Se ei kelvannut kutsuvieraille, vaan he menivät pois omiin puuhiinsa, mikä 
pelloilleen ja mikä kaupoilleen. (Normaalisti, jos meitä kutsutaan syömään ja vieläpä 
ilmaiseksi, niin me kilvan menemme sinne, eikö vain?) 
 
Kertooko tämä vertaus juutalaisista?  Jeesus rakkaudellisesti kutsui heitä, mutta he 
sanoivat, että pois maan päältä tuollainen. 
Näin sanottiin myös alkuseurakunnan apostoleille. Pois maan päältä tuollaiset. Ne 
häiritsevät vain meidän sisäistä rauhaamme. 
Lain täyttäminen oli heidän mielestään oikeaa evästä. Armon sanalle he ummistivat 
silmänsä ja tukkivat korvansa, vaikka lain täyttäminenkin oli heillä vajavaista. 
Ulkoisesti he kyllä näyttivät hurskailta, mutta sisältä he olivat täynnä kuolleiden luita ja 
kaikkea laittomuutta. 
 
Eikö näin ole hyvin monesti myös meidän luterilaisten kohdalla. 
Meidät on kutsuttu Jeesuksen yhteyteen kasteessa, mutta suurelta osin olemme 
rakastuneet niin lujasti maailmaan, että taivaan valtakunnan kutsu ei meitä ole  
kiinnostanut. 
Jumalan sanan ruokapöytä on jäänyt monille vieraaksi. Näin minullekin aikoinaan.  
Maailma muka antoi enemmän. Ajalliseen oli sydän kiintynyt niin lujasti, että Jumalan 
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kutsu ei kiinnostanut. 
Näin myös monen kohdalla tänäänkin on. 
Maailman riennot ovat sitä ruokaa, mitä hamutaan, mutta sielu käy entistä tyhjemmäksi. 
Se huutaa tyhjyyttään, joskus hyvinkin äänekkäästi 
 
Evankeliumitekstimme kertoi myös siitä, että Jeesuksen lähettiläitä, hääsaliin kutsujia 
kohdeltiin kaltoin, jopa tapettiin. 
 
Näin myös tänä päivänä tapahtuu monin paikoin. 
Sanoma Jeesuksesta ei kiinnosta. Se jopa herättää suurta vastarintaa ja jopa vainoa. 
Monia uskon veljiä ja  sisaria on pahoin pidelty ja jopa tapettu tämän 2000- vuotisen 
kirkkohistoriamme aikana eri puolilla maailmaa Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. 
Armon sana onkin loukkaus itsekeskeiselle ja omaan tekemiseen keskittyvälle ihmiselle. 
Sanoohan apostoli Paavalikin 1Kor.1:18: ”Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen 
joutuvat.” 
Tätä hullutuksen sanaa me kuitenkin saarnaamme, sillä se on uskovalle Jumalan voima ja 
Jumalan viisaus, kuten Sanassa sanotaan. 
1Kor.1:21 sanotaan: ”Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla 
tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta 
pelastaa ne, jotka uskovat,” 
 
Oman viisauden avulla ei opita Jumalaa eikä iankaikkisen elämän asioita tuntemaan. Vain 
Pyhä Henki voi avata nämä asiat meille. Siksi fariseukset jäivät pimeyteen, koska he eivät 
luopuneet tästä harhasta. 
 
Siellä missä uskotaan hullutuksen sanaan eli Kristuksen riittävään uhriin, päästään 
todellisen viisauden tielle eli elämän tielle. 
 
Viisaus ei sinänsä ole mikään paha asia. Se on suuri Jumalan lahja, jos on saanut 
inhimillistäkin viisautta. Mutta sitä kautta ei avaudu taivaan valtakunnan ovi. Se avautuu 
vain uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. 
 
Sanoohan apostoli vähän myöhemmin 1Kor.1:30-31:ssä: 
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille 
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31. että kävisi, 
niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra." 
Kristuksessa on todellinen viisaus. Sitä kautta opimme tuntemaan entistä enemmän omaa 
itseämme ja Jumalan hyvää maailmaa. 
Kaikki hyvät Hengen hedelmätkin kasvavat vai sitä kautta, että olemme tiiviissä 
yhteydessä Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sanaansa. 
 
Voimmeko ajatella evankeliumitekstimme perusteella, että kun juutalaiset eivät olleet 
valmiit ottamaan Jeesusta vastaan, niin Herra lähetti lähettiläät pakanoiden sekaan 
kutsumaan porukkaa valmiisiin häihin, jotka ovat Karitsan itsensä valmistamat? 
Olemmeko me niitä tievieruksen kansaa, joita kutsutaan nyt tälle häämatkalle, josta jo 
aluksi puhuin? 
 
Meidän Herramme haluaa, että Hänen häähuoneensa on täynnä Hänen lunastamiaan 
ihmisiä. 
Sinnehän ei pääse ketään omissa eikä saastaisissa vaatteissa. Sinne pääsevät vain ne, 
jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 
Tästähän puhuu meille myös Ilmestyskirja. 
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Siellähän mm. kirjoitetaan Ilm.7:14: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta 
tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 15. Sentähden 
he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen 
temppelissään,” 
 
Hyvä ystävä. Joko sinun sydämesi on saanut puhdistuksen Karitsan veressä? 
Onko epäusko saanut Karitsan veren kautta vaihtua uskoksi? 
Jos on, niin olet onniteltava, mutta jos ei vielä ole, niin tänään on vielä armon ovi auki. 
Sinulla on mahdollisuus sanoa Hänelle. Anna minun kaikki syntini anteeksi ja tule 
asumaan minun sydämeeni. Valloita henkeni Pyhällä Hengelläsi ja anna minulle vahva 
usko siihen, että olen omasi veresi ja uhrisi tähden. 
 
Näin pääset ylistämään sinun tähtesi uhrattua uhrikaritsaa Jeesusta Kristusta. Näin liityt 
siihen joukkoon, joka kerran veisaa ylistystä ja kiitosta Karitsalle tavaan hääsaleissa, kuten  
Ilmestyskirjan luvussa  7, jakeessa 9 sanotaan: 
”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista 
kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen 
edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut 
käsissään, 10. ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän 
Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta." 
 
Näin Karitsan veren puhdistamat, valkeisiin vanhurskauden vaatteisiin puetut ylistävät 
Karitsan nimeä taivaan ihanuudessa. 
Haluathan sinäkin olla tuossa joukossa? Minä ainakin haluan. 
Ja sitä rukoilen omalla kohdallani, samoin perheeni ja läheisteni kohdalla, ettei mikään 
tekosynti ja sitä kautta suurin synti eli epäusko, koskaan saisi pesiytyä sieluumme niin 
ettemme pääsisikään perille. 
 
On hyvin tärkeää, että Jumalan armon sana Jeesuksesta Kristuksesta saisi olla jatkuvasti 
hoitamassa sieluamme niin, että usko säilyisi loppuun asti. Tähän mös apostoli Paavali 
viittaa kirjoittaessaan nuorelle julistajalle Timoteukselle elämänsä ehtoossa kuolema 
silmiensä edessä 2Tim.4:6-7. 
”Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. 7. Minä olen hyvän kilvoituksen 
kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. 
  
Kaikista merkitsevintä tässä Paavalin todistuksessa on kilvoitukseen liittyen se, että usko 
oli  säilynyt loppuun asti. 
Ei ole itsestään selvää se, kun on paljon vaikeuksia, kärsimyksiä ja koettelemuksia, että 
usko säilyy näissä myrskyissä. 
 
Ja kun usko säilyy loppuun asti, niin mitä siitä seuraa. Senkin Paavali sanoo. 
Hän kirjoittaa, 8-jae: 
 ”Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas 
tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka 
hänen ilmestymistään rakastavat. 
 
Hän kohottaa Timoteuksen ja samalla Raamatun lukijan, meidänkin, katseemme 
taivaalliseen. 
 
Uskon päämäärähän on sielujen pelastus, kuten myös apostoli Pietari kirjoittaa 
kirjeessään. 
Vanhurskauden seppele lasketaan päähän vasta kirkkaudessa. 



4 

 

Sen apostoli todistaa kuulijoilleen ja kirjeensä lukijoille. 
Sen sai Paavali, mutta sen saavat kaikki ne, jotka Hänen eli Jeesuksen ilmestymista 
rakastavat, mekin. Näin hän todistaa. 
 
Heitän nyt kysymyksen. 
Rakastammeko Jeesuksen ilmestumistä? 
Jos rakastamme, niin se samalla kertoo siitä, että sinulla ja minulla on elävä usko 
uskomme alkajaan ja täyttäjään. 
 
Päivän evankeliumin vertauksessa oli yksi henkilö, jolta puuttui elävä usko. 
Häneltä siis puuttui hääpuku eli vanhurskauden vaate, jonka Jeesus omalla verellään on 
ansainnut. Siksi hän joutui ajetuksi ulos pimeyteen. 
 
Toivottavasti ei kenellekään meistä näin käy, vaan että kaikki saamme sen kruunun, josta 
apostoli Paavali puhui todistuksessaan. 
Ja toivottavasti saamme kuulla nuo ylkämme sanat, kun Hän tulee kunniassaan ja 
kirkkaudessaan: ”Tulkaa minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut 
teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” 
                                                                                  
Tämä saarna on pidetty Vehmaan kirkossa su 17.10.2010 
 
 


