T APANI V ÄHÄKANGAS

SIMON JOONAAN POIKA

PIETARI
Uuden nimen saaminen

∏
KOVA KUIN KALLIO
Kun Jeesus tuli Filippuksen
Kesarean tienoille, kysyi hän
opetuslapsiltaan: Kenen ihmiset
sanovat Ihmisen Pojan olevan?
Niin he sanoivat: Muutamat
Johannes Kastajan, toiset Eliaan,
toiset taas Jeremiaan tahi jonkun
muun profeetoista,
Hän sanoi heille: Kenenkä te
sanotte minun olevan?
Simon Pietari vastasi ja sanoi: Sinä
olet Kristus, elävän Jumalan Poika.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
Autuas olet sinä, Simon, Joonaan
Poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä
sinulle ilmoittanut vaan minun
Isäni, joka on taivaissa.
jatkuu>

Genesaretin järveä,
Kapernaum oikealla, jossa
oli Pietarin anopin koti ja
jossa usein Jeesus ja
opetuslapset kokoontuivat
ja jossa alkuaikoina
pidettiin seurakunnan
kokouksia.

LUKU 1

∏
JATKUU...
•

“Ja minä sanon sinulle; sinä
olet Pietari, ja tälle kalliolle
minä rakennan seurakuntani,
ja tuonelan portit eivät sitä
voita.

•

Ja minä olen antava sinulle
taivasten valtakunnan
avaimet, ja minkä sinä sidot
maan päällä, se on oleva
sidottu taivaissa, ja minkä
sinä päästät maan päällä, se
on oleva päästetty taivaissa.

•

silloin hän varoitti vakavasti
opetuslapsiaan kenellekään
sanomasta, että hän on
Kristus.” (Matt. 16:13-20)

Käsite Ihmisen Poika
Filippuksen, Herodes Suuren pojan rakennuttama ja hänestä nimensä saanut
kaupunki sijaitsee Hermon vuoren etelä laidalla. Kaupungissa olevassa luolassa on
yksi Jordanin alkulähteistä
Jeesus kysyi opetuslapsiltaan asiaa, joka ei ole kaikille ihan selvä, nimittäin Ihmisen
Poika. Jeesus käytti termiä itsestään mutta aina kolmannessa persoonassa, kuten
lainatussa evankeliumitekstissä. Paavali vertasi Aadamia ja Jeesusta ja kirjoitti siitä:
“Niin on myös kirjoitettu: Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu,
viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki” (1. Kor. 15:45) Ensimmäinen
Aadam tehtiin maasta ihmiseksi, johon Jumala puhalsi henkensä antaen hänelle
elävän sielun. Kaikki muut ihmiset ovat Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Mutta siinä
on ero maasta luodun ja luodusta syntyneen välillä, sillä Seetistä sanotaan näin:
“Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka
oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa ja hän antoi hänelle nimen Seet.” (1. Moos.
5:3)
Alunperin Jumala oli luonut ihmissen omaksi kuvakseen, oman kuvansa
kaltaiseksi. Mutta syntiinlankeemuksen jälkeen Seet olikin enää Aadamin kuvan
kaltainen. Toisin sanoen hän omasi kyllä sielun ja elvän hengen mutta ei ollut enää
se kuva, joksi Aadam oli luotu. Kuva oli rikkoutunut. Sen sijaan Jeesus, Ihmisen
Poika, oli, ei minkään miehen kuvan kaltainen, sillä hän syntyi neitsyestä eli oli se
lupauksen lapsi, josta Jumala antoi paratiisissa ennustuksen: “Ja minä panen
vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15)
Tässäkin tuodaan selkeästi ilmi, että pelastaja syntyy vaimon siemenestä ei miehen.
Kuitenkin syntyvä ihminen on ihminen, kuitenkin hän on sellainen Jumalan kuva
ihmisenä, jollaiseksi Jumala loi ensimmäisen ihmisen ilman syntiä.
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Käsite Ihmisen Poika

LUKU 1

∏
IHMISEN POJASTA
•

•

•

“Ja minä käännyin
katsomaan, mikä ääni minulle
puhui; ja kääntyessäni minä
näin seitsemän kultaista
lampunjalkaa, ja
lampunjalkain keskellä
Ihmisen Pojan muotoisen,
pitkäliepeiseen viittaan puetun
ja rinnan kohdalta kultaisella
vyöllä vyötetyn.” (Ilm.
1:12,13)
“Ja hän sanoi
opetuslapsillensa: Tulee aika,
jolloin te halajaisitte nähdä
edes yhtä Ihmisen Pojan
päivää, mutta ette saa
nähdä.” (Luuk. 17:22)
“Jeesus sanoi: Olen ja te saatte
nähdä Ihmisen Pojan istuvan
Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan
pilvissä.” (Mark. 14;62)

Jeesus ei siis ole Seetin tapaan jonkun esi-isän kaltainen tai hänen kuvansa. Hän on
kyllä Isänsä kaltainen eli hän ei ole vain Jumalan kuvan kaltainen vaikka ottikin
orjan muodon tullessaan syntymään iankaikkisuuden “aamusta” tänne maan päälle.
Koska Aadam ja Eeva olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan ihmisinä, täytyi
sovituskin toimittaa ihmisen muodossa. Sen tähden Jeesus tuli sen tekemään
syntymällä ihmiseksi, ottamalla synnit omaan ruumiiseensa ja viemällä ne tuomiolle
ristinpuuhun. Ihmisen Pojalla on siten valta antaa synnit anteeksi. Tämä perustuu
siis hänen viattomaan kärsimiseen ja kuolemaan. Hänen uheikuolemansa luetaan
toisten ihmisten hyväksi.
Tästä syystä Ihmisen Poika on myös Messias. Hän on ennen kaikkea luomkuntaa,
joka on tullut viimeisinä aikoina ilmaistuksi pyhille ja vanhurskaille. Jeesuksen
uudestiluova voima antaa iankaikkisen elämän mutta hänen pelastustyönsä ylittää
maallisen käsityskyvyn rajat, niinpä myös koko maailmankaikkeus uudistuu hänen
kauttansa.
Jeesuksen vihollisina eivät ole vain maallisia valtakuntia vaan myös taivaan
avaruudessa hallitsevia ylimaallisia Jumalaa vihaavia voimia ja valtoja.
Jeesus on siis tullut iankaikkisuudesta olemaan hetkeksi ihmisruumiissa.
iankaikkisuudessa hän on taivaitten Kuningas; maan päälle hän on tullut
palvelemaan ja on siinä roolissa hyvinkin suuressa ristiriidassa syntyperänsä
suhteen. Hän sanoi, että “ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät mutta Ihmisen
Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. (Matt. 8:20)
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JEESUKSEN TUNNISTAMINEN
Kenenkä ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?
Opetuslasten mukaan noiden muiden ihmisten
vastauksista ei löytynyt yhtään oikeaa vastausta.
Mistähän moinen johtuu?
Antaako tämä aika viisaampia vastauksia? Ei välttämättä.
Sanonta Ihmisen Poika alkaa olla monille kovin outo.
Noin 90% suomalaisista nuorista käy kirkon rippikoulun.
Monilla saattaa olla yhtä vaikea vastata oikein kuin sillä
kerrallisella tytöllä, joka oli kesällä käynyt rippikoulun ja
syksyllä kysyttäessä, kuka on Jeesus, oli vastaus
jotakuinkin “emmätiiä”.
Toki osa ihmisistä osaa vastata, että sanontaa käytettiin
Jeesuksesta. Ja jos tällaista kysyy ei-uskovalta ihmisiltä,
saa vastakysymyksen, että pitäsikö hänen sellainen asia
jostakin syystä tietää.
Sitten Jeesus kohdisti sanansa opetuslapsiin.
Opetuslapset olivat seuranneet Jeesusta jo jonkin aikaa.
Pietari sanoi: Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.Se
oli napakymppi. Jeesus julisti Pietarin näiden sanojen
johdosta autuaaksi. Se on oikeastaan ihme vai onko.
Myöhemmin Johannes kirjoitti:”Joka tunnustaa, että
Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy ja hän
on Jumalassa.” (1. Joh. 4:15)
Autuas on hepreassa asre ja kreikassa makarios.
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KOVA KUIN KALLIO

•

Jeesuksen mukaan noita sanoja ja tunnustusta Pietari ei olisi osannut ilmaista omien
taitojensa mukaan vaan ne ilmoitti hänelle Jumalan Pyhä Henki. Siksi voidaankin
sanoa, että Pietari oli autuas, koska hän oli yhteydessä Jumalaan. Samalla kun
Jeesus tunnusti Pietarin olevan autuas, hän antoi Pietarille uuden nimen.
Oikeammin oli siis niin, että Pietari alunperin oli Simon, Joonaan poika ja Jeesus
antoi hänelle nimen Pietari. Oliko sitten niin, että Jeesus tahtoi vaihtaa nimen Simon
sen vuoksi, että se tarkoittaa kaislaa, siis sellaista tuulessa huojuvaa kasvia.
Pietari on kreikaksi petra eli kallio. Perusmuodoltaan sana on feminiini. Tuskin
Jeesus kuitenkaan tahtoi Simonia naiseksi ruveta nimittämään, joten nimen on
täytynyt olla muodossa Petrus tai Petros, sanan maskuliinista muotoa. Mutta samalla
sana voidaan ymmärtää vähäiseksi kiven siruksi, jopa sellaiseksi, joka kengässä
hiertää. Joka tapauksessa kivensiru ja kallio ovat samaa ainesta, ne ovat kiveä.
Kallio on kova kuten jokainen tietää. Siten se on kuvaannollinen ilmaisu lujuudesta.
Ja sen perustalle voisi perustaa vaikka seurakunnan. Kuitenkaan Jeesus ei
tarkoittanut omasta seurakunnastaan, että se olisi maallisesti kova ja kallioon
verrattavalla alustalla oleva rakennus. Ei vaan seurakunta ei koskaan ole
kirkkorakennus vaan Kristus ja ne ihmiset, jotka sen seurakunnan muodostavat,
jotka tunnustavat Kristuksen olevan elävän Jumalan Poika. Niinpä seurakunta
seisoo tunnustuksen pohjalla, se on kallio. Ihmisten uskontunnustus Jeesukseen
seisoo sillä kalliolla, jota tuonelan portit eivät voita.
Tästä näkökulmasta käsin voidaankin tarkastella, sitä oliko itse Pietari sellainen
kallio. Oliko hän itsessään niin vahva, että houkutukset, pelko, ahdistukset ja
tuonelan portit eli kuoleman läheisyyden pelko eivät olisi häntä voittaneet..
Hieman tässä olevan tapauksen jälkeen Jeesus kertoi tulevasta kohtalostaan: “...että
hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja
kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.” (Matt.
16:21)
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PATSAS
•

Tämän johdosta Pietari otti Jeesuksen erilleen ja alkoi neuvoa: “Jumala varjelkoon,
Herra, älköön se sinulle tapahtuko.” Noissa Pietarin sanoissa kuulemme oikein
sellaisen perushumanistin äänen, joka yrittää kaiken kietoa inhimillisen rakkauden
viittaan. Pietarin surkuttelu oli Jeesuksen vastustajan työtä; ettei vain sinulle
tapahtuisi pahaa vaikka Jeesus oli juuri päässyt kertomasta, että se oli hänen
maailmaantulonsa päämäärä. Hän oli tullut pelastamaan syntisiä ihmisiä kuolemasta.
Siksi Jeesus sanoi “Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle
pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on
ihmisten” (Matt. 16:23) Juuri niin kuin Sokrateen perusajatus kuului: ihminen on
kaiken mitta ja niin kuin tämän maailman vihreiden ja punaisten humanistien
ajatusmalli on tänä päivänä.
Tai jos muistelemme, kuinka Pietarille kävi ylipapin pihalla, kun hänestä sanottiin,
että hän on Jeesuksen seuraaja, tuon miehen, jota syytetään ja ollaan viemässä
ristinpuuhun. Silloin Pietari kielsi tuntevansa Jeesusta. Siis itsessään hän ei ollut
mikään kallio.
Pietarista ei ole ollut sellaiseksi lujaksi kallioksi, jolla seurakuntaa seisoo. Eikä siihen
ole kenestäkään toisestakaan. Mutta jokaisesta jolla on Jumalan Pyhä Henki, hän
voi Hengen voimasta tehdä tunnustuksen, johon ei muuten uskalla tai ei edes
ymmärrä. Pietari saattoi silti olla toisella tavalla kova kuin kallio
Tätä puolta voidaan selventää tutun tarinan avulla. Kerrotaan, että joku utelias oli
tiedustellut aikoinaan kuvanveistäjä Michelangelolta, kuinka on mahdollista, että
mestari osasi veistää kauniita patsaita sellaisista suurista kivenmöykyistä, joita hänen
ateljeessaan oli. Tähän Michelangelo oli vastannut, että ei se niin vaikeaa ole. Kun
hän näkee kiven, syntyy hänelle mieleeen kuva, minkälaisen patsaan juuri tuosta
kivestä voisi tehdä. Hän ikäänkuin kuin näkee kiven sisälle, minkä muotoinen ja
mallinen ptsaasta tulisi ja niin hbänelle jää tehtäväksi vain kalkutella liika kivi pois
ja niin patsas on valmis.
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KUKKO

•
•

“Silloin eräs ylimmäisen papin
palvelijoista, sen sukulainen,
jolta Pietari oli sivaltanut
korvan pois, sanoi: Enkö minä
nähnyt sinua puutarhassa
hänen kanssaan. Niin Pietari
taas kielsi, ja samassa lauloi
kukko.” (Joh. 18:26,27)

•

Kuvan kukko on veistos ja
seisoo ylimmäisen papin
pihassa Jerusalemissa.

Ehkäpä Jeesus tarkoittii antaessaan Simonille nimen Petrus juuri tällaisena kivenä,
murusena joka jää jäljelle elämän koulussa. Pietarilla oli luja tahto ja kova pää kuin
kallio niin, että hän kai olisi mennyt vaikka läpi harmaan kiven. Hän teki perusteellista
työtä ja kielsi mestarinsa kolmesti, yksi kerta ei riittänyt. Vielä myöhemmin Jumalan
täytyi kolme eri kertaa näyssä näyttää hänelle, kuinka kalkkiutuneet hänen ajatuksensa
olivat saastaisista ja hyvistä ruokalajeista. Sekin siis kolmesti.
Tässä suhteessa Pietari ei ole yksin. Hänellä on kaltaisiaan kovakalloisia sululaissieluja.
Yhteistä on muuten kova pää paitsi ei törmäystilanteissa. Monesti omatunto on samaa
laatua. Siitä Pohjolan Pasuuna L.L.Laestadius kirjoitti aikoinaan, että se on kuin
kallion, jonka päälle satavat lain sanat kuin rakeet ja ne vain pomppivat tekemättä
mitään vaikutusta sen pinnalla puhumattakaan omastatunnosta.
Suuri kuvanveistäjä Jeesus Kristus, oli nähnyt Pietarin kalasatamassa (ei Helsingin)
Silloin hän oli nähnyt hänet luonnollisimmillaan, vahvana, jääräpäisenä ja
järkähtämättömänä vetämässä raskaita verkkoja. Mutta Jeesus näki myös, että jos tuo
hiomaton kivi, kivenlohkare saisi olla hänen koulussaan jonkin aikaa, siitä lähtisi liika
kiviaines pois ja jäljelle jäisi paras ydinaines, joka alkaisi muuttua veistäjän käsissä.
Siinä alkaisi Jeesus Kristus saada muotoa, kivensirun kokoinen miniatyyri.
Tällaisena hiomattomana kivenä Jeesus on nähnyt monta muutakin ihmistä. Kenet hän
tempaissut katuojasta, kenet maailman turhilta turuilta, kenet alkoholistin, kenet
itsemurhan partaalta, huumeiden orjuudesta, mistä kenetkin ja tuonut ateljeeseensa ja
alkanut naputtaa liikaa kuona-ainesta pois. Joo ja siinä on monen taltaniskun jälkeen
joutunut huomaamaan, että kovin vähän sitä oikeaa ainesta on enää jäljellä, ihan vain
kivensirun verran.
Työ jatkuu, koska emme ole täydellisiä ja valmiita ja joka päivä pyrkii tarttumaan lisää
riska-ainesta, mikä ei kestä Jumalan pyhää katsetta. On alistuttava siihen osaan, jossa
Jeesus karsii turhuuksia pois, viimeistelee ja hioo. Olo on kuin sillä kerrallisella
mummolla, jolta pikkupoika kysyi: miksi sinä luet niin usein Raamattua?
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PIETARIN AVAIMET?
•

“Ja tämän sanottuaan
hän puhalsi heidän

päällnsä ja sanoi
heille: Ottakaa Pyhä
Henki. Joiden synnit
te anteeksi annatte,
niille ne ovat
anteeksi annetut;
joiden synnit te
pidätätte, niille ne
ovat pidätetyt.” (Joh.
20:23)

Hyvä pojanpoikani, vastasi mummo, loppukoetta vartenhan minä.
Ja kuitenkin tällaisille Jeesus antoi taivasten valtakunnan avaimet: “minkä sinä sidot
maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on
oleva päästetty taivaissa.” (Matt. 16:19)
Kuinka Jeesus uskalsi antaa tuollaiset valtuudet Pietarille ja muille hänen
kaltaisilleen “kivensiruille”. Toisaalta on välttämätöntä jakaa siunauta ja lohdutusta
maan päällä. Jos päästön avaimet olisivat vain taivaassa, kuka niitä voisi käyttää,
kenen käsivarsi yltäisi sinne saakka.
Avainten tärkeydestä kertoo eräs matkustavaisten tarina. He olivat tulleet New
Yorkin hotellille ja saivat huoneen viidennnestä kymmenennestä kerroksest.
Jostakin syystä sillä hetkellä hissi oli rikki ja he joutuivat kapuamaan portaita
huoneelle. Se otti voimille ja keventääkseen kapuamista he kertoivat kaskuja
mennessään ylös. Viimeisellä tasanteella ennen huoneen ovea matkan johtaja sanoi
muille: Tiedättekö mitä. Meitä odottaa valtava yllätys eikä tämä ole edes mikään
vitsi. Huoneen avaimet jäivät alakerran respan pöydälle.
Ilman avaimia ei siis pääse lukitusta ovesta, paitsi Jeesus. Siten taivaan valtakunnan
avaimet ovat tärkeitä. Mutta avainten haltijoille on tärkeä, erittäin tärkeä osata
ammentaa sanan lähteestä ja luottaa Jumalaan. Siksi lienee hyvä ottaa esiin lyhyt
kuvaus Jumalan toiminnasta Mooseksen kanssa. Jumalahan puheli Moosekselle
silloin tällöin kuin kaverille ainakin.
Kerran, kun Jumala oli houkutellut Moosesta johtamaan kansaansa Egyptistä, eikä
Mooses ollut ihan innokas, Jumala kysyi Moosekselta: “Mikä sinulla on kädessäsi?
Hän vastasi: Sauva. Hän sanoi: Heitä se maahan. Ja hän heitti sen maahan, ja se
muuttui käärmeeksi ja Mooses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi Moosekselle: Ojenna
kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui
sauvaksi hänen kädessään.” (2. Moos. 4:2-4)
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RISTINPUU
•

Ristinpuun symboli liittyy
miltei kaikkiin kirkkoihin.

•

Tämä kirkko on muinaisen
Joppen eli nykyisen Jaffan
paikkeilla Israelissa. Matkalla
Joppeen Pietarille Jumala
näytti näyn kautta, ettei ole
saastaista siinä, minkä hän on
puhdistanut ja se avasi
Pietarin silmät lähetystyölle
pakanakansojen luo.

Jumalan tekemä koe Mooseksen kanssa on mielenkiintoinen. Ensi silmäykseltä voi
tuntua, että kysymyksessä oli jonkinlainen taikatemppu. Asialla on kuitenkin vakava
sisältö. Ensiksiksi on varsin luultavaa, että kun Mooses oli 40 vuotta kainnut
lampaita erämaassa, että hän oli kohdannut käärmeitä ihan tarpeeksi. Hän
varmaankin tiesi, että niitä ei pidä tarttua kiinni pyrstöstä vaan mahdollisimman
läheltä päätä niskasta. Pyrstöstä kiinni ottamalla käärme melko varmasti ehtii
pistämään ja jos on hyvin myrkyllinen käärme, niin se on hengenvaarallinen.
Sauva, joka Mooseksella oli, on hepreaksi nimeltään mat-teh ja se tarkoittaa
melkoisen tavallista sauvaa tai keppiä. Kreikan kielessä eli Uuden Testamentin
puolella sen nimi on xulon. UT:ssa se esiintyy useita kymmeniä kertoja ja sen
merkitys monissa yhteyksissä viittaa Jeesuksen ristinpuuhun.
Tätä taustaa vasten ymmärrämme Jumalan asettaman kokeen Moosekselle. Ensiksi
on kysymys siitä, että tehdään niinkuin Jumala käskee tai antaa ohjeita. Siitä oli
kysymys, kun Mooses ojensi kätensä käärmeen pyrstöön vaikka hän tiesi siinä
vaarantavansa jopa henkensä. Mutta mitä tapahtui: käärme muuttui sauvaki. Eli kun
tehdään Jumalan asetuksen ja määräyksen mukaan, siinä suojaksi tulee ristinpuu,
joka jäykistää jopa käärmeen niin, että se ei anna kuolettavaa pistoa.
Tämä toimii kristillisessä elämässä. Se käärme, joka on pistänyt Jeesusta
kantapäähän, ei pysty tuhoamaan meidän elämäämme, koska Kristuksen ristinpuu
suojaa niin, että sen suojassa käärmekin jäykistyy seipääksi. Tällaisessa varjeluksessa
on jokainen kristitty.
Toinen asia on sitten se, mitä meillä on kädessämme. Onko meillä sauva vai jokin
muu. Tämä kysymys tarkoittaa sitä, että itse kenelläkin meistä on jokin lahja tai
useitakin lahjoja, joita me voimme käyttää toisten ihmisten hyväksi. Ja silloinkin
sellaisessa tarkoituksessa, jossa osoitamme kristillistä rakkautta ja osoitamme noita
lahjoja käyttämällä sen heille.
Mitä meidän lahjamme sitten voisivat olla?
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LOREM IPSUM
•

“Silloin kuningas sanoo
oikealla puolella oleville:
Tulkaa minun Isäni siunatut
ja omistakaa se valtakunta,
joka on ollut valmistettuna
maailman perustamisesta asti.

•

Sillä minun oli nälkä, ja te
annoitte minulle syödä; minun
oli jano, ja te annoitte minulle
juoda; minä olin outo, ja te
otitte minut huoneeseenne;

•

minä olin alaston, ja te
vaatetitte minut; minä
sairastin, ja kävitte minua
katsomassa; minä olin
vankeudessa ja te tulitte minun
tyköni.” (Matt. 25:34-36)

Onko se sukkapuikko? JOo kyllä se voi olla. Sen avulla voi kutoa jollekin köyhälle
lapselle peitteen. Onko se lumikola? Kyllä se voi olla, kun sillä käy putsaamassa
vanhuksen tai vammaisen pihan. Onko se tietokone? Sekin voi olla. Sen avulla voi
kirjoittaa kristillisen kehotus- tai hartauskirjeen toisille luettavaksi. Onko se
bussilipun hinta? Sekin se voi olla. Sen avulla voi mennä sairaalaan tai vanhusten
kotiin tapaamaan jotakuta yksinäistä. Onko se vaatekeräys? Kyllä varmaankin. Sillä
tavalla voi panna kiertoon tavaraa, jota joku tarvitsee.
Kaikki nämä ja paljon muutta voi olla sinulla ja minulla, mitä voimme antaa jollekulle
rakkauden ja ystävyyden osoituksena. Ja sen mukana sana sinun ja minun suusta,
sana joka painettu sydämeen Kristuksen sovitustyön perusteella. Kaikkia näitä me
voimme tehdä. Mutta kuinka se onkaan käynyt?
Kun Jeesus oli lausunut nuo sanat, jotka tuossa viereen on kirjoitettu, vanhurskaat
vastasivat, että milloin me näitä teimme. Tuntuisiko oikeammalta, että jos kerran
jotkut noita asioita ovat tehneet, että he reippaasti sanoisivat: joo olin siinä
hommassa mukana ja toimitimme ruokaa niin ja niin monelle ja kaikkea muuta
kerrottaisiin hiukan jopa rinta rottingilla, mitä tuli tehtyä.
Kun kuitenkin hieman tarkemmin ajattelee; miksi vanhurskaat sanoivat; milloin me
näitä teimme. Se on totisesti oikea arvio.
Vaikka saisimme olla suuressakin mukana, jos olemme todella kristittyjä, ja
tutkimme sisintämme, kuinka paljon kaikesta tekemästämme on vapaa meidän
kunnianhimostamme, esiintymisen tarpeestamme, ulkokultaisuudestamme ym.
inhimillisestä, voimme sarkastisesti todeta: vähät ja pahat ovat päivämme olleet.
Mutta Jeesus, joka sydämessämme asuu, hän on saanut aikaan yhtä ja toista, jos
olemme antaneet tilaa hänen toimia. Silloin vanhurskaana voi rehellisesti tunnustaa,
en minä ole tätä tehnyt vaan sinä Herra Jeesus.
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Erämaalaiva ankkurissa
Näiden seikkojen valossa omat
tekemiset valottuvat oikein hyvin,
jopa niin hyvin, että omista pienistä
tekemisistä ei niiden valossa jää
varjoakaan (vrt. Matt. 25:41-46) Se
kivensiru, joka meissä on jäljellä
kuten oli Pietarissakin, on niin
olematon, että sille kalliolle ei voi
rakentaa mitään pysyvää.
Se on samalla tavalla kuin on
laivassa. Kun sen halutaan pysyvän
paikoillaan, ei sen ankkuria heiteta
lastiruumaan tai kajuuttaan vaan
mereen, jossa se hakautuu kiinni
kiviin tai maa-aineksiin.
Uskonelämän ankkuria ei kannata
kiinnittää omaan kivensiruun vaan
Kristus-kallioon. Silloin usko on
kestävällä perustuksella.

