
Jumalan sanansaattajat

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

Tänään enkelien ja lasten sunnuntaina on kirkollisena aiheena: ”Jumalan 
sanansaattajat” Ja päivän evankeliumi on otettu Matteuksen evankeliumin 18.luvusta, 
jakeet 1-6 (7-9) 10, joita nousemme kuulemaan Herran Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. 

Heti evankeliumitekstin alusta huomaamme, kuinka opetuslapset tavoittelivat 
suurinta paikkaa Jumalan valtakunnassa. Hehän kysyivät Jeesukselta: ”Kuka on 
suurin taivasten valtakunnassa?”

Jeesus huomasi, että heidän kysymyksensä takana on ylpeä henki, suuruuden 
tavoittelun henki. Tällaista suuruuttahan tämän maailman ihmiset tavoittelevat vielä 
tänäkin päivänä. Eikä ainoastaan tämän maailman ihmiset, vaan myöskin uskovien 
sydämissä tämä henki nostaa päätään. Halutaan olla ensimmäisiä. Halutaan olla 
johtajia ja sillä perusteella halutaan saada mahdollisimman suuri siivu yhteisestä 
kakusta, myös rahallisesti.

Nöyrän palvelijan asemaan on meidän ihmisten vaikea nöyrtyä.

Jeesus kuitenkin osoittaa päivän evankeliumissa toisenlaisen tien. Hän kutsuu lapsen 
tykönsä ja asettaa hänet opetuslasten keskelle ja sanoo: ”Totisesti minä sanon teille:  
ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.”
Ja hän vielä jatkaa: ”Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin 
taivasten valtakunnassa.”

Lapsihan on hyvin herkkä uskomaan, mitä hänelle sanotaan. Siksi lapsille tulisi 
ahkerasti myöskin kertoa paljon Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa.
Lapsilla ei ole ennakkoluuloja, vaan hän ottaa aidosti vastaan sen, minkä aikuiset 
hänelle opettavat.

Me aikuiset emme niinkään ota kaikkea vastaan, vaan monia asioita me epäilemme, 
sellaisiakin, joita ei tarvitsisi epäillä. Esimerkiksi Jumalan sanaa ja Kristuksen tekoja.
Ps.78 on hyvin selvä kehotus Jumalan sanan esillä pitämiseen lasten maailmassa. 
Siellä kerrotaan, kuinka meidän isien tulisi kertoa lapsille Herran ylistettävistä 
teoista. Jakeet: 1-8. (lue ja selitä)

Kertomusten kautta moni hyvä menee eteenpäin sukupolvelta toiselle. Tänä päivänä 
varmaan monia asioita mm. suvusta jne kerrotaan lapsille, mutta kuinka moni isä ja 



äiti kertoo lapsilleen ja lastenlapsilleen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
monista ylistettävistä teoista, Hänen rakkaudestaan…

Miksi tämä Jumalan ylistettävien tekojen kertominen on niin tärkeää, voimme kysyä? 
Eikö juuri siksi, mihin psalmistakin viittasi. ”Että jälkipolvi saisi ne tietää…” 
Miksi sitten on niin tärkeätä tietää näistä Jumalan suurista teoista, voimme edelleen 
kysyä? Eikö juuri siksi, että ”nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä 
unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin”, kuten psalmin 
kirjoittaja sanoo.

Sanotaanhan myös Johanneksen evankeliumin 20.luvun jakeessa 31: ”Nämä ovat  
kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä 
uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”

Raamattu on kirjoitettu siksi, että me sitä lukisimme ja sen sanomaa julistaisimme, 
niin lapsille kuin aikuisillekin. Miksi, kysymme? Eikö juuri siksi, että  usko syntyisi 
Jeesukseen Kristukseen, eli Jumalan Poika, niin kuin Sana edellä meille kertoi.

Sanassa sanottiin myös, että meillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. 
Emme ainoastaan olisi, vaan myös todellisesti eläisimme jo täällä ajassa iankaikkista 
elämää, joka jatkuu kuoleman jälkeen taivaassa.

Tällaiseen lapsenomaiseen uskoon tämän päivän evankeliumissa Jeesus kutsuu meitä, 
myös tämän ajan ihmisiä ja opetuslapsia. 

Me aikuiset herkästi järkeilemme liikaa. Yritämme järjen kautta selittää kaiken ja 
siksi emme pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, niin kuin lapsi, joka aidosti uskoo 
Jumalan suuriin tekoihin. Yksi opetuslapsista, Tuomas, oli sellainen. 

Tällaiselle järkeilevälle ja epäilevälle ”Tuomaalle” Jeesus joutui sanomaan: ”Ojenna 
sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, 
äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.” Nyt Tuomas oli valmis sanomaan: 
”Minun Herrani ja minun Jumalani.”

Tämän jälkeen Jeesus vähän nuhtelee Tuomasta sanomalla: ”Sentähden, että minut 
näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.”

Tänään, ylösnousseena ja taivaaseen astuneena, Jeesus ei ilmesty näin 
konkreettisesti. Tänään hän ilmestyy meille Sanassa, eli Pyhässä Raamatussa. Siihen 
meidän tulee uskoa. Sanotaanhan: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen 
Kristuksen sanan kautta.” Room.10:17.



Siksi Jumalan ja Kristuksen suurista teoista meidän ja meidän lastemme tulee saada 
kuulla, jotta se kallisarvoinen usko syntyisi sydämiimme ja me pelastuisimme 
myöskin iankaikkiseen elämään.

Päivän evankeliumissa Jeesus antaa ymmärtää, että tärkeintä on päästä Jumalan 
valtakuntaan sisälle, eikä ajatella, minkä paikan minä siellä saan. 
Herra jakaa kullekin sitten sen paikan, minkä hän hyväksi näkee. Kerran opetuslapset 
kilpailivat siitä, kuka saa istua Jumalan valtakunnassa Jeesuksen oikealla ja kuka 
vasemmalla puolella. 
Jeesus joutui sanomaan tähän pyyntöön, että isä antaa sen sille, miten hän on hyväksi 
nähnyt.

Se on tärkeää, että me täällä istumme kuten Maria, Jeesuksen jalkain juuressa, 
kuunnellen hänen opetustaan. Silloin me valmistaudumme oikealla mielellä myös 
ikuisuutta varten, mutta myös tätä aikaa varten. Ja kun näin teemme, niin me saamme 
oikean Marian mielen palvelemaan tässä maailmassa toinen toistamme.

Tällaiseen palveluun myös taivaan enkelit halajavat katsahtaa, kuten evankeliumin 
julistukseenkin, kuten 1Piet.kirje siitä kertoo. Ensimmäisen luvun 12 jae sanoo: ”Ja 
heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille 
julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille 
evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.”

Taivaan enkelit erityisesti iloitsevat siitä, kun evankeliumia julistetaan Jumalan 
tahdon mukaan, tai palvellaan Kristuksen mielellä toinen toistamme ja pidetään 
Raamattua luotettavana Jumalan sanana. Taivaan enkelit iloitsevat siitäkin, kun yksi 
syntinen kääntyy Kristuksen puoleen.

Luukkaan evankeliumin 15.luvussa Jeesus kertoo vertauksessaan suuresta ilosta siitä, 
kun kadonnut lammas tai hukkaan joutunut raha löytyvät. 
Sitten hän sanoo: ”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä 
syntisestä joka tekee parannuksen.”

Taivaassa iloitaan jokaisesta, joka löytää paikkansa Jumalan valtakunnassa Hyvän 
Paimenen hoivissa.
Vastaavasti surraan myös sitä, jos joku joutuu lavealle kadotukseen joutuvalle tielle, 
synnin ja väärien opastajien seurauksena.
Niinpä niin, ”joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten 
valtakunnassa”, sanoi Jeesus.

Nöyrtyminen Jumalan sanan edessä on erittäin tärkeää. Syntisyyden tunnustaminen 
ja armon evankeliumin vastaanottaminen…Molempia tarvitaan.



Sitten Jeesus jatkaa päivän evankeliumissa: ”Joka ottaa tykönsä yhden 
tämänkaltaisen lapsen minun nimiini, se ottaa tykönsä minut.” Eikö siinä ole paljon 
sanottu? 

Tässä Jeesus antaa ymmärtää, että Hän itse asuu pienen lapsen sydämessä, joka uskoo 
Häneen. Samoin Hän asuu myöskin aikuisen ihmisen sydämessä, joka uskon kautta 
turvautuu Häneen syntiensä sovittajana. Myös vanhus saa turvallisesti jättää elämänsä 
Hänen käsiinsä. Herra on voimallinen viemään työnsä päätökseen vielä vanhuudessa. 

Joku saattaa ajatella, kuinka minun käy, kun en enää jaksa toimia Jumalan 
valtakunnassa, en rukoilla, enkä muutoinkaan olla aktiivinen.
Jes.46:4:ssä sanotaan minusta ihanasti: ”Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama,  
hamaan harmaantumiseenne saakka minä kannan; niin minä olen tehnyt, ja 
vastedeskin minä kannan ja pelastan.”

Eikö olekin turvalliset sanat teille ja meille  vanhempi väki. Herra lupaa kantaa 
vanhanakin käsivarsillaan ja pelastaa. Viedä perille taivaan kotiin. Rohkaiseehan 
Jeesus Johanneksen evankeliumin 14.luvun alussa: ”Älköön teidän sydämenne olko 
murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta 
asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan 
teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja 
otan teidät tyköni, että te olisitte siellä, missä minä olen…Tien sinne te tiedätte…”

Myös Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa kuusi (6)  ovat saman 
suuntaiset sanat. Apostoli kirjoittaa, että hän luottaa siihen, että Herra on vievä työnsä 
päätökseen Kristuksen päivään saakka. Toisin sanoen. Hän vie meissä aloittamansa 
työn päätökseen siihen mennessä, kunnes hän noutaa meidät täältä ajasta ikuisuuteen. 
Eikö se olekin turvallista tietää. 

Pääasia on se, että olemme elämämme laskeneet hänen käteensä. Olemme 
suostuneet kulkemaan uskon tietä Hänen kanssaan.
Sanoohan Jeesus: ”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh.6:37.
Sanotaanhan Sanassa niinkin, että Hän ”on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin 
uskovien” (1Tim.4:10). Varsinkin uskova ihminen saa olla turvallisella mielellä, että 
Herra ei työtään kesken heitä, vaikka kuinka tuntuisi siltä.

Seuraavaksi päivän evankeliumi varoittaa, ettemme viettelisi yhtään pientä eli lasta, 
joka uskoo Jeesukseen. 

Epäuskoon viettely on raskas synti. Jopa niin raskas,  että Jeesuksen mukaan olisi 
parempi, että myllynkivi ripustettaisiin viettelijän kaulaan ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.



Toivottavasti me emme tälaiseen syntiin sortuisi, vaan olisimme paremminkin 
vahvistamassa lastemme ja lastemme lasten uskoa Jeesukseen Kristukseen omana 
Vapahtajana.

Sama luonnollisesti koskee myös meitä aikuisia. Epäuskoon viettely kenen tahansa 
kohdalla on äärimmäisen raskas rikos Jumalan ja Vapahtajan silmissä. Siksi tulisi 
rukoilla myöskin niitten kirkon työntekijäin puolesta, jotka eivät usko keskeisiin 
kirkon oppeihin, kuten ihmisen syntisyyteen, Jeesuksen hankkimaan sovitukseen, 
vanhurskauttamiseen, viimeiseen tuomioon, Jeesuksen neitseestäsyntymiseen, 
Jeesuksen jumaluuteen, ruumilliseen ylösnousemiseen.

Mitä jää kristinuskosta jäljelle, jos nämä keskeiset pelastukseen liittyvät uskonkohdat 
kielletään, näin voimme kysyä? Ja mihin kirkkoamme tällaisen opetuksen 
seurauksena viedään? Tätä voimme itse kukin mielissämme pohtia. 

Toivottavasti tämä saa herättää meitäkin tarkistamaan elämämme suuntaa.

Päivän evankeliumin viimeinen jae varoittaa meitä myöskin halveksimasta näitä 
pieniä: ”Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, 
että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.”

Taivaan enkelit ovat erityisen valppaita pienten lasten kohdalla. Aikoinaan, Helena 
Konttisen sanotaan sanoneen, että jokaisella ihmisellä on kaksi suojelusenkeliä. 

En tiedä mistä Helena Konttinen oli tämän näkemyksen saanut. En ole Sanaa tältä 
kannalta niin perusteellisesti tutkinut. Mutta joka tapauksessa Herra on antanut 
enkelinsä palveleviksi hengiksi, kuten Hebrealaiskirje 1:14 kertoo: ”Eivätkö he 
kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat 
autuuden periä?” 

Heb.13:2:ssa sanotaan myös: ”Älkää unhottako vieraanvaraisuutta, sillä sitä 
osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.”
En tiedä tarkoittaako tämä sitä, että kristitty on toiselle ikään kuin enkeli, vai onko 
tässä kyse ihan oikeasti kysymys näkymättömistä taivaan enkeleistä. 
Vanhan liiton aikaan enkeli ilmaantui usein ihmishahmossa rohkaisemaan elämän 
tiellä eteenpäin.

Rukoilemme…                    Uskontunnustus…

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 02.10.2005.


