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Jeesuksen vertauksessa on terävää kritiikkiä. Se
on suunnattu vertauksen tarkoittamaa yhtä ihmisryhmää kohti: fariseuksia ja kirjanoppineita. He
Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herral- tulivat Jeesuksen tykö kyseenalaistaakseen hänet.
ta Jeesukselta Kristukselta!
Luukas kertoo myös eräistä muunlaisista ihmisistä: tullinkantajista (publikaaneista) ja syntisistä.
Rukous: Rakas Jeesus, opeta meitä ymmärtäHe pysyivät Jeesuksen lähellä. Oli siis kaksi ihmismään mitä olet tehnyt kun meidät kadotetut,
ryhmää joilla oli täysin erilainen tarkoitus tulla
tuomion ansainneet ihmiset olet etsinyt, ja
uhriteollasi pelastanut ikuisesta kuolemasta ja Jeesuksen tykö.
kadotuksesta. Auta meitä myös näkemään sa- Kaikki kolme Kolminaisuuden jälkeistä sunnuntaimalla rakkaudella harhaan juosseet lähimta puhuvat kuinka Jeesus ottaa huomaansa heikot
mäisemme ja viemään sanasi heille niin että
ja hyljeksityt, vastakohtana niille joilla turvana oli
saat heidät pelastaa levottomuudesta ja orjuu- heidän omavanhurskautensa. Ensin oli Lasarus
desta perkeleen vallan alta. Auta meitä yhdes- rikkaan miehen vastakohtana, sitten köyhät ja raasä iloitsemaan sanomattomasta armostasi.
jarikot jotka vietiin suureen juhlaan vastakohtana
Aamen.
kaikille jotka esteli eivätkä tahtoneet tulla, ja nyt
meillä on harhaan juossut lammas ja kadonnut
III kolminaisuuden jälkeisen sunnuntain teeraha, terävänä vastakohtana ne 99 jotka eivät
ma on:
kääntymystä tarvitse.
Jumalan ennättävä armo. Saarnateksti: Luuk
Samalla päivän vertaus kuvaa myös kahdenlaista
15:1–10.
opetusta: Raamatun pääoppeja, jotka ovat laki ja
Kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tyevankeliumi. Tekstissämme on ilmeistä se että
könsä kuulemaan häntä. 2. Mutta fariseukset ja ensimmäisen lajin ihmisten, fariseusten ja kirjankirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä
oppineiden, oli ensikädessä saatava kuulla Jumaottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan." lan lakia, ja toisen lajin, tullinkantajien ja syntisten
3. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sano- oli saatava kuulla evankeliumia.
en: 4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja
Tarkastelemme molempia kansanryhmiä ja opehän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä
tuksen molempia lajeja, kutakin erikseen. Alamme
yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja
otsikolla
mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen
löytää? 5. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. 6. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu
1. Fariseukset ja laki
hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo
Fariseukset ja kirjanoppineet esitetään Uudessa
heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.' 7. Minä sanon testamentissa omahyväisinä, omassa hurskaudesteille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä saan riittävinä. He kritisoivat usein Jeesusta. He
syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdek- valvoivat häntä paljastaakseen hänet rikkomasta
lain käskyjä vastaan. Ja lailla he eivät tarkoittaneet
sästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta,
vain kymmentä käskyä tai Mooseksen lakia kokojotka eivät parannusta tarvitse.
naisuudessaan, vaan myös vanhinten säädöksiä,
8. Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hosuurta kokoelmaa seikkaperäisiä sääntöjä jotka
pearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö
sovelsivat Mooseksen lakia.
hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi
visusti, kunnes hän sen löytää? 9. Ja löydettyään Jeesus tuomitsee usein fariseusten vanhinten säädösten soveltamisen hurskasteluna. Omasta miehän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurilestään he pitivät kaiken, mutta Jumalan lain edesnaiset ja sanoo: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä
sä heidät tuomitaan omahyväisiksi. Jumalan lain
minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.' 10.
edessä vaaditaan täydellisyyttä. Tätä Jeesus tähNiin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan
enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee paran- dentää selvästi vuorisaarnassa. Hän osoittaa kuinka lakien ulkonainen kuuliaisuus ei riitä, vaan Junuksen."
mala vaatii täydellistä sydämen puhtautta. Yksi
Herra pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi esimerkki on Jeesuksen opetus aviorikoksesta,
on totuus. Aamen.
Matt 5, jossa hän puhuu himosta eikä vain teosta.
CELC Finland, Pörkenäs 7.7.2019
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Johanneksen 8 luvussa kohtaamme molemmat
ryhmät eräässä toisessa tilanteessa: kirjanoppineet ja fariseukset syyttävät erästä naista
aviorikoksesta. Nyt heillä on tilaisuus nähdä
pitääkö Jeesus lain. Mutta Jeesus ei alistu tuomarien kuoroon jotka vaativat kuolemantuomiota, vaan todistaa taitavasti heidän oman
velkansa.

Tämän päivän fariseuksilla ja kirjanoppineilla on
toisen tyyppinen vanhurskaus jolla ylpeilevät.
Heillä on mielestään korkeampi näkemys rakkauden käskyyn. Heidän rakkautensa ei lähde Jeesuksen käskystä. Jeesushan sanoo (Joh 14:15):
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni.

Mutta nämä kirjanoppineet käyttävät toisenlaista
raamatunlukemista. Heillä on moderni käsitys ihmisestä joka perustuu ns genustutkimukseen ja
että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Siten on
myös kaikki ihmisten välinen yhdyselämä tasaarvoista. Siksi he vastustavat niitä jotka sanovat
että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi,
ja mikä rajaa seksuaalisen elämän avioliittoon
miehen ja naisen välillä. He ovat ylpeitä tästä näJeesus asetti nämä ihmiset lain lahjomattoman kemyksestään ja käyttävät englanninkielistä sanaa
vaatimuksen eteen jotta he kääntyisivät hänen pride (= ylpeys), siitä mikä oikeastaan on elämänpuoleensa löytäen hänen luona omalletunnolle katsomus.
rauhan, ja älyäisivät etteivät ole itse täydelliTähän oppiin kuuluu se ajatus että Jumala rakastaa
siä, vaan sen sijaan lain tuomitsemia juuri niin meitä sellaisina kuin olemme. Synnistä ei pidä pukuin ne joita he kutsuivat syntisiksi.
hua. Kaikki on hyvin kunhan meillä vain on usko
Kun rikas mies väitti tehneensä kaiken minkä
laki vaatii esitti Jeesus yhden ainoan lisävaatimuksen jota mies ei voinut täyttää: antaa
koko omaisuutensa köyhille. Hän osasi panna
lain sen terävimpään huippuun. Itse asiassa
Jeesus selitti opetuslapsilleen tällä että omin
voimin Jumalan lain pitäminen on täysin
mahdotonta.

Palataksemme tekstiin: Keitä ne 99 vanhurskasta oli? Eivätkö he olleet eksyneet? Olivatko
he todellakin vanhurskaita? Kun luemme tekstin näemme että fariseusten ja kirjanoppineiden oli täytynyt ymmärtää Jeesuksen tarkoittavan heitä. He luulivat olevansa vanhurskaita.
He eivät tarvinneet kääntymystä. Mutta eivät
he suinkaan olleet vanhurskaita Jumalan silmissä. Sillä näin kirjoitetaan profeetoissa, niin
kuin Paavali kuvaa (Room 3:10–12):
Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka
etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois,
kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet.

itseemme. Ihmiset tuuditetaan petolliseen turvallisuuteen. Tämä on pöyristyttävä harhaoppi.
Ne 99 luulivat etteivät olleet menneet harhaan.
Mutta itse asiassa he olivat hukassa erämaassa.
Eikä tässä ole mitään eroa, itse olemme tässä todella tasavertaisia. Jokainen ihminen on velassa
Jumalalle, sillä syntiä ei voi selittää olemattomaksi.
Olemme kaikki langenneiden joukossa ja joutuneet
eksyksiin kuin lampaat. Näin kuulumme itse luokkaan syntiset, juuri niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet sekä Jeesuksen edessä että tämän päivän
maailmassa.
Kuulkaamme nyt kuinka Jeesus suhtautuu syntisiin.

Ja Jesaja kirjoittaa (Jes 53:6):
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin
lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Niiden 99 vanhurskaan probleema oli etteivät
he tarvinneet mielestään kääntymystä. He selviytyivät hyvin sellaisina kuin olivat. Heillä oli
kunnia ihmisten edessä, minkä heidän kunniallinen elämänsä todisti. Ja he kuvittelivat että
se kunniallisuus päti myös Jumalan edessä.
Mutta se oli harhaluulo. Jumalan edessä heiltä
puuttui kaikki kunnia ja ansiokkuus. He olivat
tuomitut synteihinsä.

2. Syntiset ja evankeliumi
Tullinkantajat ja syntiset tarvitsivat apua. He tarvitsivat Jeesuksen antaman opetuksen. He olivat
huonosti arvostettuja, erityisesti fariseusten puolesta. He olivat kaukana täydellisistä, eikä heillä
ollut mitään millä ylpeillä. Tullinkantaja joka meni
ylös temppeliin voi vain lyödä rintaansa ja pyytää
Jumalalta armahdusta. Sakeus joka kiipesi puuhun
Jerikossa kaipasi rauhaa ja voida alkaa elää uutta
elämää. Hänellä itsellä ei ollut kykyä, mutta Jeesus
käynnisti hänen uuden elämänsä joka kantoi heti
hedelmää.
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Syntisellä naisella fariseuksen huoneessa
(Luuk 7) oli myös suuri tarve saada rauha ja
kyetä elämän toisenlaista elämää. Hän hakeutui Jeesuksen tykö. Hän oli saanut rakkauden
Jeesukseen hänen opetuksensa kautta ja osoitti rakkautensa käytännön menettelyllä. Mutta
hänen käyttäytymisensä oli hurskaille fariseuksille loukkaavaa.

mat. Näihin kuuluivat halveksitut tullinkantajat.
Näihin kuuluivat prostituoidut. Näihin kuulut sinä
ja minä jotka samoin olemme eksyneet kuin lampaat erämaahan. Sinut hän tuli etsimään, rakas
ystävä!

Hän kuvaa kuinka tämä Paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jeesus on Paimenena
antanut henkensä lammastensa edestä. Jumala
oli luvannut profeettansa Hesekielin kautta
(luku 34) että hän itse pitää huolen lampaistaan, jotka ovat hajallaan ja eksyksissä, koska
juutalaisen kansan johtajat olivat pettäneet.
Jeesus hylkäsi kirkkauden paikkansa taivaassa
ja tuli yhdeksi meistä. Ja hän otti päälleen
kaikki ne tuskat ja kieltäymykset jotka ihmiset
voi kohdata. Hän kohtasi kaikkein pahimman
pilkan ja panettelun häijyjen ihmisten taholta.
Ja lopuksi hän antoi rääkätä ja ristiinnaulita
itsensä kärsien kammottavimman ja tuskallisimman rangaistuksen mitä ihmiset koskaan
ovat keksineet. Se oli hänen tapansa etsiä ne
hukkaan juosseet lampaat.

Jeesus alistui lain alle ja täytti sen joka kohdan että
sinä saisit sen vanhurskauden joka kelpaa Jumalalle. Hän rakasti lähimmäistään. Hän pesi opetuslasten jalat, hän alistui ihmisten vaikeimpien ehtojen
alle. Hän tuli kaikkien palvelijaksi. Hän täytti lain,
ei vain lain kirjainta, vaan myös sen hengen. Siksi
ei harhaan juosseen lampaan tarvitse näyttää mitään omaa täydellisyyttä. Jeesus on lampaan vanhurskaus!

Kun Jeesus löytää pois juosseen lampaan ei hänellä
ole mitään kritiikkiä huulillaan, vaikka ojennus
todella olisi ansaittua. Tullinkantajilla ja syntisillä
Vastakohtana laille, jonka Jeesus suuntaa
oli jo täydellinen näkemys omasta synnistään. Jeeomahyväisiä fariseuksia kohti, hän tuo ihanan suksen, maailman valon, edessä heidän sydämensä
evankeliuminsa heikoille, niille jotka kaipaavat pimeys syytti heitä. Laista oli tullut heille todellipelastusta, niille jotka ovat epäonnistuneita.
suus, sillä oli ollut aikansa. Nyt Jeesus etsi kadonHeille hän todistaa Jumalan laupeudesta.
neen lampaansa. Ja se oli vain yksi ainoa lammas.
Sillä Jeesus ei näe syntisiä kollektiivina (yhteisöPäivän tekstissä löydämme ihanimman evankeliumin. Tässä on kyse Jumalan etsivästä ar- nä), vaan hän näkee syntisen, juuri sen lampaan
mosta. Hän etsii kadonnutta lammasta kunnes joka oli juossut pois.
sen löytää. Hän välittää jokaisesta harhaan
Hän näkee myös sinut kun olet syytettynä omasta
menneestä lampaasta ja etsii sen. Sitten hän
synnistäsi siksi että olet luottanut rehellisyyteesi,
ottaa sen rakkaudella käsivarsilleen ja kantaa mutta havainnut ettei se kestä koska olet itsessäsi
laumaan. Ja sitten me näemme kuinka tämä
ylpeä, mutta havainnut ettei ylpeys kestä Jumalan
herättää valtavan ilon taivaassa. Niin kallis on edessä. Hän näkee sinut joka kaipaat rauhaa Jumalan kanssa. Sinun vuoksesi hän tuli! Sinun vuoksesi
tämä yksi lammas.
Erään toisen kerran opettaa Jeesus perusteel- häntä rääkättiin ja kidutettiin. Sinun vuoksesi hänet naulittiin ristille.
lisesti Hyvästä Paimenesta, Joh 10 mukaan.

Kun Jeesus on löytänyt harhaan juosseen lampaan
hän nostaa sen olkapäilleen ja kääntyy takaisin.
Jeesus näyttää rakastavan kuvan hyvän paimenen
onnesta että on löytänyt lampaan. Hän joka on löytänyt harhaan juosseen lampaansa saa koota ystävänsä ja naapurinsa pitämään ilojuhlaa yhdessä.

Ajatella mikä ilo taivaassa kun se yksi lammas löytyy ja tuodaan takaisin lammastarhaan! Ne 99 jotHän itse etsii onnettoman lampaansa. Hän ei
ka eivät mielestään kääntymystä tarvitse ovat oiseiso ja odota että heidän on käännyttävä häkeastaan ne kadotetut lampaat. Ne eivät myöskään
nen puoleen ja pyydettävä hänen suojeluaan.
tunne mitään iloa siitä yhdestä joka löytyy, vaan
Hän ei tyydy antamaan ohjeita kuinka lampait- ilmaisevat halveksuntansa että paimen edes viitsii
ten on kuljettava löytääkseen takaisin lammas- ruveta etsimään sitä yhtä ainoaa lammasraukkaa,
tarhaan. Ei, hän jättää kaiken muun ja lähtee
ja sitä paitsi sellaista joka on syntiensä kautta häitse vaaralliseen erämaahan etsimään lampaat. väissyt ympäristönsä. Mutta taivaassa iloitaan.
Keitä hän etsii? He eivät ole niitä ylhäisiä, he
Toinen Jeesuksen vertaus naisesta joka oli kadoteivät ole niitä kunnollisia, he eivät ole niitä
tanut hopearahan on kehotus meille soveltaa Jeeylväitä. Hesekielin kautta hän sanoo: Lihavat ja suksen opetus omassa elämässämme. Nainen joka
vahvat minä hävitän. Ei, hän etsii ne kurjimlöytää kadottamansa rahan on kuin Jumalan seu-
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rakunta joka alkaa uskoa Jeesukseen. Seurakunnan ei tule harmistua siitä jos joku halveksittu, hyljeksitty ihminen tulee mukaan sen
yhteyteen ja hänestä tulee Jumalan lapsi.

kun sä anteeks´ annat, puhdistat ja kannat.
Mä sanasi uskon, ja turvassa sun,
mä tulen, oi Jumalan Karitsa.

Aamen
Tässä saamme muistutuksen siitä ettemme
työnnä pois niitä jotka ovat poikkeavia, joilla ei
Ola Österbacka, käännös: Jukka Söderström
ole hienoja vaatteita, niitä jotka on epäonnistuneet maailmassa. Meidän ei tule halveksia
niitä jotka ovat epäonnistuneet avioliitossaan.
Meidän ei tule halveksia homoseksuaaleja, niin
kuin moni luulee meidän "taaksepäin pyrkivien" kristittyjen tekevän. Ei, jos joku homoseksuaali kääntyy puoleemme etsien rauhaa Jumalan kanssa, tulee meidän iloita siitä ja
ottaa hänet huomaamme niin kuin paimen
ottaa huomaansa harhaan juosseen lampaan.
Ja sanomme hänelle niin kuin Jeesus syntiselle
naiselle (Joh 8:11): "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee."
Niin kuin Jeesus tuli haavoitettuun maailmaamme etsien meidät syntiset, tulee meidänkin ottaa vaarin niiden avunhuudosta jotka
ovat huonompiosaisia tai poikkeavia, pysähtyä, auttaa heitä ja kutsua Jumalan valtakuntaan. Tässä meillä on lähetyskenttää, sillä ympärillämme on monta haavoitettua ja tuskaista
ihmistä. Emmekä saa olla suomatta kaikkea
rakkautta niille joita voimme auttaa ja kadehtia heidän saamaa huomiota, kun Jumalan enkelit iloitsevat enemmän yhdestä löydetystä
lampaasta ja yhdestä kadotetusta mutta löydetystä rahasta, kuin kaikista niistä jotka luulevat olevansa hurskaita ja hyviä kristittyjä
omissa silmissään.
Pitäkäämme siis kiinni Sanasta Kristuksesta,
kaikesta mitä hän on meitä käskenyt. Jatkakaamme kokoontumista Sanan ääreen, saarnaamista ja Kirjoitusten tutkimista. Osallistukaamme ahkerasti ehtoollispöytään jossa Kristus itse antaa meille itsensä, ruumiinsa ja verensä. Sillä Sanan kautta Jeesuksesta Kristuksesta lähtee kutsu ulos harhaan juosseille lampaille. Siinä Pyhä Henki toimii ja aikaansaa
uskon, missä ja milloin Jumala tahtoo.
Rukous (SH 214 vapaa käännös):
Juuri tällaisna kun oon - en ees rahtusella
perustaa omaa, mä rakentaa voi.
Vain perustalla kun sä puolestani mun
kuollut oot ja itse luokses kutsut mä tulla saan, oi Jumalan Karitsa!
Juuri tällaisna kun oon - sä iloitset kun mun
tulevan näät ja kaiken mä nähdä saan,

