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JEESUS KUTSUU

Kumpaa päiväkodin lastenhoitajaa lapsi pitää
enemmän kaverina, sitäkö, joka ulkona seisoo tupakalla aidan vieressä vai sitäkö, joka leikkii lapsen
kanssa?
Joillekin on saattanut jäädä lapsuudestaan mieleen
henkilöitä, jotka tulivat heidän tasolleen, juttelivat, leikkivät, olivat kuin yksi lapsista. He eläytyivät lasten maailmaan ja niin hoitajasta ja lapsesta tuli hyviä ystäviä,
luotettuja. Sellaiseen päiväkotiin lapsena saattoi mennä
mielellään sen lisäksi, että siellä oli muitakin kavereita.

Jeesus tuli maailmaan ihmisten tasolle. Jumalan Poikana hän ei
pitänyt korkeaa säätyään esteenä astua ihmisten sekaan. Siitä voidaan sanoa Paavalin tavoin: “...vaikka hänellä olikin Jumalan
muoto, ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja
hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.” (Fil. 2:6,7)
Jeesus meni tapaamaan Pietaria ja muita hänen ammattitovereitaan
kalanperkeille lemuavaan kalasatamaan, hän meni Leevia tapaamaan tulliasemalle vaikka juutalaisten mielestä se oli kirouksen
paikka; siellä käsiteltiin likaista rahaa jopa pesua vaativaa rahaa.

“Mutta me kaikki,
jotka peittämättömin
kasvoin katselemme
Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muu
tumme saman kuvan
kaltaisiksi kirkkaude
sta kirkkauteen, ni
inkuin muuttaa Herra,
joka on Henki.” (2. Kor.
3:18)
-

-

-
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Jeesuksen täytyi mennä jopa haudalle, jossa mies oli maannut neljä
päiväää ja oli mätänemistilassa. Jeesus meni moniin mihin paikkoihin näden lisäksi. Hän vaikka olikin rabbin veroinen, ei aina odottanut, että ihmiset tulisivat synagogaan. Ei vaan hän meni sinne.
missä ihmiset olivat, jopa paikkoihin, joihin ihmiset olivat ankkuroituneet aikomattakaan mennä synagogaan. Niin ja sitten oli eristettyjä, kuten spiltalisia, dsaastaisia hyljeksittyjä syntisiä naisia, mielisairaita, köyhiä leskiä, raajarikkoja, joiden luokse Jeesus meni. Betesdan lammikon liikuntakyvyttömällä ei ollut ketään, joka häntä olisi
auttanut, kunnes tuli Jeesus.

Näkymää Karmel-vuorelta Israelissa.

MIKSI JEESUS TULI TÄNNE?
Tuliko Jeesus taivaasta maan päälle vain sitä varten, että hän kävi
täällä tapaamassa joitakin heikossa jamassa olevia ihmisiä ja siitä
syystä joutui tuomiolle ristinpuuhun, jolloin hän oikeudenkäynnin
yhteydessä tapasi joitakin johtavassa asemassa oleviakin?
Paratiisissa oli sattunut katastrofi; syntiin lankeaminen. Nykyihminen
kuvittelee helposti, että koko paratiisiajatus on satua ja että ihmisellä
ei ole olemassa synnin taakkaa. Kuitenkin ihmisellä on tällainen
taakka, koska hän alunperin on Jumalan kuva eikä se kuva hänessä
ole enää Luojansa kaltainen. Jos ihminen olisi yhä täysin Jumalan
kuvan kaltainen, hän eläisi ja toimisi samoin kuin Jeesus ollessaan
täällä.

Lankeemuksesta johtuen Jumala halusi saattaa luomansa ihmisen
takaisin paratiisiin. Siksi hän lähetti oman Poikansa sovittamaan ihmiskunnan rikoksen.
Jeesukseen Jumalan Poikaan uskomalla on jokaisella tie taivaaseen
avoinna. Lyhyesti voimme kuvailla lankeemuksen ja lunastuksen
prosessia näin. Aatamin kylkiluun kautta tuli kuolema . Kristuksen kyljen kautta elämä. Aatamin kyljestä luotiin Eeva, jonka käärme ensiksi
vietteli eli siis lankeemus oli lähtöisin Aatamin kyljestä.
Sotamies pisti keihäällä ristillä olevan Jeestuksen kylkeen ja siitä
vuoti veri ja vesi, jotka ovat pelastuksemme hinta.
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Raamattu opettaa: “Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista, tuli elävä
sielu; viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki.” (1. Kor 15:45)
Tässä näillä kahdella on suuri ero toisiinsa nähden. Aadami oli elävä olento
Jumala luomana mutta langettuaan hän oli kuoleman oma. Tämän kuoleman verhon Jeesus tuli poistamaan.
Kun sotamies oli puhkaissut Jeesuksen kyljen, siitä vuoti veri ja vesi. (Joh.
19:34) Profeetta Hesekieliä kuljetettiin erään kerran kaksoiosvirran varrella:
“Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla,
mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun
nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään,
minne vain virta tulee.” (Hes. 47:9)
Kysymyksessä ei ole mikä tahansa kaksoisvirta vaan elämän veden virta,
joka vuoti Jeesuksen kyljestä. Se on sellainen virta, joka tekee kaikki
eläväksi ja terveeksi, mhin ja keneen se saa koskettaa. Se kaksoisvirta vuodatettiin kiirastorstai-iltana, kun Jeesus antoi henkensä ja hänen kyljestään
lS
vuoti vesi ja veri.
Kysymys ei ole vähemmästä kuin että kuoleman haudasta ihmiset virkoavat
elämään Jeesuksen sovitustyön voimasta, uskomalla siihen. Kysymys ei ole
ollenkaan sellaisesta asiasta kuin on kerrottu tarinoita, että jo nyt juutalaiset
ostavat virtojen varsilta kalastuslupia, että voivat myydäniitä sitten moninkertaiseen hintaan, kun tapahtuu mainittu ihme. Mutta se ihme on jo tapahtunut
ja moni on jo jäänyt pyydyksiin kuten jäivät Pietari ja hänen kumppninsa.
Monet kristityt tuntevat pienoisevankeliumin: “Niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, jutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh.
3:16)
Noissa sanoissa Jumala osoittaa rakkautensa langenneita ihmisiä kohtaan.
Kuitenkin ihmiset ovat monesti hylänneet Jumalan ja hänen armeliaisuutensa. Hoosean kirjassa kuvataan hänen elämäntilannettaan, jonka vaiheilla Jumala halusi osoittaa, kuinka paljon hän oli rakastanut omaa kansaansa.
Hoosean piti avioitua Jumalan kehoituksesta portto Gomerin kanssa. Heille
syntyi kolme poikaa, jotka eivät kaikki olleet välttämättä heidän yhteisiä. Sit4

Vai onko usko Jeesukseen ollut
aina yhtä nousujohteista kuin
sillä kerrallisella pojalla, joka
aloitti laulu-uransa sekakuorossa ja pääsi sitten
kirkkokuoroon. Seuraava tavoite
hänrellä oli päästä enkelikuoroon.

Hoosean ja Goomerin yhteinen taival kuvaa Israelin kansa ja Jumalan suhdetta. Siinä on ollut
monta kertaa ryppy rakkaudessa Israelin puolelta mutta Jumala on sen aina oikonut ja uudistanut
lupauksensa. Sama koskee jokaisen kristillisenkin ihmisen elämää. Jeesus ei tullut ottamaan morsiamekseen vain portto Israelia vaan myös portto pakanan. Kuinka monesti onkaan Jumalan
pitänyt taluttaa aivan kuin ahtaan portin kautta langennutta. Siinä on joutunut kulkemaan kuin
käärme, joka luo nahkansa. Se hakeutuu kivien tai kantojen väliin ja vetää siitä itsensä vähitellen
läpi niin, että vanha nahka jää noihin pihteihin.
Kristittykin voi uudistaa sopimustaan kuten Hoosea opettaa: “ Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi, minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja
hyvyydellä.” (Hoos. 2:19)
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Joskus takavuosina. Siitä on hirvittävän pitkä aika, kunkirkkojen ja
seuratupien vahvimestarit kertoivat, kuinka tilaisuuksien jälkeisissä siivouksissa löytyi paljon nenäliinoja, joihin oli pyyhitty kyyneleet. Sitten meni aikoja ja vahtimestareiden täytyi poimia
samoista penkkiväleistä tilaisuuksien jälkeen karamelleja.
Ja edelleen kului aikaa, samat kirkonpenkkien välit olivat pölyn
peitossa. Niitä ei oltu pyyhitty. Penkeissä oli kyllä istuttu mutta ei
ollut tarvetta muuhun kuin kännykän räpläämiseen tilaisuuksien
aikana.
Ollaanko menossa uuspakanuuteen, jossa puheet Jeesuksesta ja
hartaat virret ja laulut ovat vain paremman puutteessa olevaa taustahälyä.
Mutta jos Jumalan sana koskettaa, niin se kyllä löytää meistä
heikkoja kohtia vaikka ei aina samanlaisia kuin Hoosean puolisosta. Niin vaikka emme eläisi samoin niin viattomuuskin pysyttelee
usein hyvin kaukana: sitä hyvää jota minä tahtoisin tehdä en tee
ja sitää pahaa jota en tahtoisi tehdä, teen. Jos näin on niin silloin
tulee Jeesus aivan kuin tasaveroisena kulkijana, panee käden
olalle ja sanoo: Tule minun luokseni, sinä työtätekevä ja kuormien
painama, niin minä annan sinulle levon.
Jeesus puhuu lainatussa tekstikohdassa työtätekevistä. Onkohan
työttömät ja eläkeläiset unohdettu niin kuin heidät monesti muulloin jätetään sivuun?
Työttömien ja eläkeläisten ei tarvitse olla huolissaan. Jeesus ei
tässä oikeastaan tarkoita varsinaista työtä tai työntekijöitä,
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kuten putkimiestä, lääkäriä,insinööriä tai lastenhoitajaa, jotka ovat painaneet duunia yli voimiensa. ja ovat selvästi levon tarpeessa. Jeesus kohdistaa nämä sanansa ensisijaisesti niille, jotka kamppailevat sen
kanssa, kuinka he voisivat olla parempia, tehdä itsekin jotakin ja olla onnistuneempia kristillisessä elämässään. Kaikki tällainen on sinänsä inhimillistä ja periaatteessa oikeaa ponnistelua mutta mikään työn teko ei
voi olla kuin jokin osamaksu tai vähittäismaksu Jumalalle matkarahana
taivaaseen.
Saamme taivaspaikan yksin armosta Jeesuksen ansion tähden. Siten
voimme levätä ponnisteluistamme.

Kristuksen syntymäpaikan yhteydessä olevan kirkon seinäkuvia Beetlehemissä.
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Samantapaisen asian kanssa kipuili myös Paavali: “Ja etten
niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu pistin, saatana enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se
erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: Minun armossani
on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi
heikkoudessa.” (2. Kor. 12:7-9)
Kaikki on siis alistettu armon osallisuuteen ei omien tekojen,
hyvyyden, ilmestysten, voimallisten tekojen työläisinä olemaan
vaan aina armosta uskomassa.

Mutta jos epäonnistumisia on tullut kuormksi asti, on ihminen
niiden kuormien taakoittama. Sellaisille Jeesus antaa myös levon.
Hän tietää erittäin hyvin meidän suoritustasomme. Ei hän sitä ole
tullut venyttämään äärimmilleen. Hän ymmärtää ihmisiä, sillä hän
on ollut yksi meistä, kiusattu ja huolien kuormittama. Koska Jeesus on kantanut meidän kuormistamme kaikkein painavimman
onsa, on meidän kuormamme keveä.
Kuitenki Jeesus on jättänyt meille ikeen. Mikä se sellainen on?
Kyntö- ja vetotöissä käytettiin tavallisesti kahta juhtaa. Niiden
säkään eli olkapäiden tasolle asetettiin puu niin, että se ylsi kummankin eläimen niskan päälle. Keskeltä iestä lähti vetoaisa, johon
oli kiinnitetty esimerkiksi aura. Kun aurattiin, on helppo ymmärtää,
että molempia vetoeläimiä oli täytynyt kouluttaa ja kokeilla, että ne
sopivat pareiksi.
Kristityt ovat tuollaisen vetojuhdan asemassa. Kenenkä pareina
kristityt työskentelevät? Jeesus sanoi lainatussa tekstissä, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Ei siis kenen tahansa vaan nimenomaan Jeesuksen ies. Jumalan sana meissä on se ies, joka ohjaa
meitä Pyhän Hengen avulla niin, että sovimme kyntämään pareina, yhdessä.
Ja mitä siinä aletaan kyntää? Toisessa kohta Jeesus sanoi: “Ei kukaan, joka laskee kätensä aauraan ja katsoo taaksensa, ole
sovelias Jumalan valtakuntaan.” (Luuk. 9:62)
Nämä kuvat yhdessä kuvaavat sitä, että kristitty, kun hän lähtee
seuraamaan Jeesusta Kristusta, hän ottaa Jeesuksen ikeen ja sovittaa kulkemisensa sanan mukaan. Ja niin tehdessään hän

“Ja hänen vanhempansa matkustivat
joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.
Hänen ollessa kaksitoistavuotias he
niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan
tavan mukaan.” (Luuk. 2:41,42)
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alkaa auraamaan oman sydämensä maaperää. Siitä nousevat kivet,
kannot ja muut roskat auran edestä, jotta jäisi edes hiukan hyvää
maaperää, johon Jumalan sanan siementä voi kylvää ja jossa se
voisi kasvaa ilman rikkakasveja.
Samalla kun kiskomme auraa tai kuormaa yhdessä toisten kristittyjen
kanssa eikä kakki aina mene putkeen ja tulee kränää toista kohtaan,
niin silloin kannattaa katsoa jopa eläimiä, kuinka ne toimivat.
Moni Pohjolan asukas iloitsee muuttolinnuista. Keväisin kun ne tulevat pesimäpaikoilleen ilman täyttää viserrys ja liverrys. Soidinmailla
voi kuitenkin nähdä kovia otteluita reviiristä ja puolisosta.

Kurkiaura siellä jossakin
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Kun sitten pesät ja poikaset on saatu ja alkaa paluumatka. Silloin
monet linnut, kuten kurjet, asettuvat lentämään aurassa ja näin auttamaan toinen toistaan. Eikä siinä kaikki. Jos joku kurjista sairastuu tai
haavoittuu lennon aikana niin, että se joutuu laskeutumaan alas maahan parantuakseen ja levätäkseen, sen kanssa maihin tulee kaksi tervettä kurkea. Se on luonnon varmuustoimenpide. Jos sairastunut
kurki ei kykene kään jatkamaan matkaa, lähtevät ne kaksi yhdessä
lentämään kiinni pääjoukkoa. Yksin lentäen ne eivät sitä koskaan saavuttaisi. Jos sairastunut kurki paranee, tilanne on vielä parempi ja he
lentävät yhdessä kotimaahansa.

Perkele yritti syöttää kiviä
Jeesukselle: Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske
näiden kivien muuttua
leiviksi.
Mutta hän vastasi ja sanoi:
Kirjoitettu on: Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” (Matt. 4:
3,4)

Kaikessa ja aina ei voi eläimistä ottaa oppia. Monet niiden käytöksessä kuitenkin osoittaa, että Jumala huolehtii myös eläimistä. Ennen muuta hän pitää huolta ihmisistä. Siihen tarvitaan myös ihmisen omaa halua. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi: että autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä
ja jano. Jeesus ei sanonut, että autuaita ovat vanhurskaat. Se lienee ollut ilmeistä mutta että ne ovat
autuaita, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano.
Jeesus viisaasti vertasi tällaista vanhurskauden olotilaa nälkään ja janoon. Mehän tiedämme, että
nälkä ja jano tulevat aina uudestaa muutaman tunnin välein ja siksi niille tuntemuksille täytyy tehdä
jotain. Vanhurskauden nälkä ja jano ovat samanlaisia, Niitäkin täytyy ruokkia ja juottaa. jotta vanhurskauden kaipuu pääsisi uudistumaan. Jeesus hoiti tätä puolta itsessään sanomalla, kun ajateltiin, että hänellä on nälkä, hän sanoi: minun ruokani ja juomani on, että minä teen Isäni tahdon.
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Meidän tulee pyrkiä tekemään samoin. Ja kun se ei onnistu meillä
onkin jatkuvasti vanhurskauden nälkä ja jano.
Jokainen omaksuu uskon omakohtaisesti ja elää sen omassa
elämässään. Uskoa ei voi toiselle antaa mutta ei sitä voi poiskaan ottaa
mutta jos sitä harrastamme, emme tee oikein. Uskon myötä meillä on
tulevaisuus ja toivo. Meillä on päämäärä. Olemme täällä matkalla kohti
taivasta, kotimaata niinkuin muuttolinnut, toivon mukaan pääsemme perille ja toteutuu se kerrallisen pojan urahuipennus; saamme olla enkelikuorossa.
Matkalla sinne meillä on viestikapula ja kuvaannollisesti toimimme kuin

“Ja hän meni alas
Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja
opetti kansaa sapattina.
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen
puheessansa oli voima.”
(Luuk. 4:31,32)
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muinaiset heimokuninkaat Afrikassa, kun heillä oli tapana tiedottaa tärkeitä asioita, he käskivät palvelijoidensa mennä lähimmille
kukkuloille kuuluttamaan isoäänisesti siitä asiasta. Seuraavilla
kukkuloilla toiset jatkoivat ja niin sanoma saavutti kuninkaan maan
rajat.
Kuninkaitten kuningas on samanlainen. Omiensa kautta hän tahtoo kuuluttaa maailman parasta sanomaa. Jos kristityt hiljenevät
sanomat viemisessä, he ovat kuin mykkä satakieli; sen ääntä ei
kuule eikä sitä erota hyvin ulkomuodonkaan perusteella.
Sellainen saattaa jäädä Jeesukseltakin huomaamatta, koskapa

Kynttilöitä ja suitsukkeita
muistuttamassa tuoksusta
ja olemassa muistona
ikäänkuin uhrisavuna.

hän sanoi, että se joka ei tohdi tunnustaa Jeesusta ihmisten edessä, ei hänkään tunnusta Jumalan
edessä.
Vielä on kristityillä puhdistusvälineet kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan ja se ihmeaine on Jeesuksen sovitusveri, joka sanoo: poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen
ansion tähden.
“Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo ilmi tuntemisensa tuoksun. (2. Kor. 2:14)
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Kerrotaan että Pietari pakeni Roomassa suoritettuja kristittyjen
vainoa ja lähti kulkemaan etelään johtavaa Via Appiaa pitkin.
Ollessaan matkalla hänelle ilmestyi Jeesus, jolta Pieari oli kysynyt, minne tämä oli menossa. Jeesus oli sanonut Pietarille, että
hänen pitää mennä uudelleen ristiinnaulittavaksi.
Siitä Pietari olisi tarinan mukaan ymmärtänyt pelkuruutensa jatullut katumapäälle ja pyytänyt anteeksi ja palannut takaisin
Roomaan, jossa hän sitten sai surmansa marttyyrinä.
Paikkaan jossa Jeesus ja Pietari olisivat kohdanneet, on rakennetty kirkko, joka on nimetty Quo Wadis Domine (Minne mene
Herrani) nimellä.
Olipa tarina tosi tai ei, se pyrkii sanomaan, kuinka Jeesus kantaa huolta omistaan myös niistä jotka täällä joutuvat ahtaalle,
vainotuiksi ja pelkäämään henkensä puolesta.
Jeesus ei heitä jätä. Ja kun joku joutuu hankalaan tilanteeseen
Pietarin mukaan se on armoa.”Mutta kaiken armon Jumala,
joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava,
teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.” (1. Piet. 5:10)
Kysymyksessä kristityn kohdallaon usein juuri lujittamisesta uskoon. Tässä voimme katsoa Jeesuksen äidin Marian kohtaloa.
Hän oli äiti niinkuin muutkin äidit, hänellä oli oma rakas poika,
joka jo pienenä osoitti uskoa ja kuuliaisuutta.
Kuitenkin Maria joutui poikansa tähden kokemaan miltei
nöyryytystä esimerkiksi silloin, kun Maria oli torunut Jeesusta,
siitä, että hän ja Joosef joutuivat etsimään juhlien jälkeen Jeesusta. Maria nimenomaan sanoi, että hän ja Jeesuksen isä oli-
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vat etsineet poikaansa kaikkialta. Jeesus vastasi, että hänen tuli olla
siellä, missä hänen Isänsä on eli temppelissä, sillä temppeli on pyhitetty Isälle Jumalalle ja Jmala on Jeesuksen Isä.
Toisen kerran Maria joutui nöyrtymään, kun hän ja opetuslapset tulivat etsimään Jeesusta viedäkseen hänet kotiin. “Ja hänen äitinsä
ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen
luoksensa kutsumaan häntä. Ja kansanjoukko istui hänen
ympärillään ja he sanoivat hänelle: Katso, sinun äitisi ja veljesi
tuolla ulkona kysyvät sinua. Hän vastasi heille ja sanoi: Kuka on
minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katsellen ympäril-

Kivi muistona sillä
paikalla, jossa tarinan mukaan Jeesus
ja Pietari tapasivat
Pietarin paetessa kristittyjen vainoa
Roomasta.
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ympärillään, hän sanoi: Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä joka
tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja
äitini:”(Mark. 3:31-35)
Siinä äiti tavallaan sai “kuulla kunniansa”. Hän oli nimittäin tullut
noutamaan Jeesusta pois ihmisten joukosta, koska hän piti tuossa
vaiheessa Jeesusta vinksahtaneena ja siksi halusi hänet pois hmisten näkyvistä.
Viimein Maria koki myös sen, minkä vanha Simeon ennusti: “...ja
myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä että monen
sydämen ajatukset tulisivat ilmi.” (Luuk. 2:35)

Tuo hetki koitti silloin, kun Jeesus oli naulittu ristille: “Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja
Maria, Kloopaan vaimo ja Maria Magdaleena.” (Joh. 19:25)
Siinä Maria sai kuin miekanhaavan sisimpäänsä: oma poika oli
päättämässä elämänsä ristillä, rikollisena, hyljättynä. Kenen äidin
sydäntä sellainen ei raastaisi.
Mariaa oli valmistettu kohtaamaan näinsuuri murhe niillä vastonkäymisillä ja nöyryytyksillä, joita hän oli kohdannut. Tämä kuvaa hyvin ruukuntekijän tuotteiden kestävyyttä. Savenvalaja eli
ruukuntekijä lämmittää astiansa uunissa. Kevyessä lämpötilaas
ruukuista tulee huokoisia eivätkä sellaiset pidä vettä. Kovassa
lämmössä kuumennetut ruukut tulevat lujiksi ja niihin pantu vesi
pysyy niissä.
Ilman koettelemuksien tuskaa Mariakaan ei varmaan olisi kestänyt. Mutta niiden kautta hänestä tuli sellainen Herran sanan astia, joka jaksoi luottaa niihin heikkonakin hetkenä.
Jaakob lohduttaa jokaista kamppailevaa ihmistä: “Veljeni
pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen
teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.” (Jaak. 2-4)
Jeesus siis kutsuu. Ja miksi ei kutsuisi seuraamaan itseään, kun
kerran koettelemuksiakin voi pitää pelkkänä ilona. Kuinka suurta
iloa onkaan myötäkäymiset elämässä ja viimein taivaan
ihanuudessa.

Jeesus oli viaton uhrikaritsa.
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