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Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta! 

Kymmenes Kolminaisuuden jälkeinen sunnuntai, 
teema: Etsikkoaikoja. Teksti Luuk 19:41-47: 

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, 
itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä 
päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on si-
nun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päi-
vät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saarta-
vat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka 
puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja 
surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä 
jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden ettet 
etsikkoaikaasi tuntenut."  

Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myy-
jiä ulos ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun 
huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te olette 
tehneet siitä ryövärien luolan."  

Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. 

Rukous: Jeesus, avaan korvamme tullessamme 
kuulemaan mitä meille tänään tahdot sanoa kai-
kesta mitä sinussa omistamme! 

Tee hiljaiseksi edessäsi kaikki, armoas´ meidän 
älä haaskata salli, niin kuin itse meitä käsket, 
kun sanasi meille kaikuu kallis! 

 

Tekstin taustaa  

Juutalaiset, lähinnä ortodoksit juutalaiset, viet-
tävät heinäkuussa Tisha Beav´ia surupäivää Je-
rusalemin v 586 eKr hävityksen muistoksi, mutta 
myös roomalaisten Jerusalemin v 70 jKr hävityk-
sen muistoksi. Tämä myöhempi tapahtuma on 
se josta Jeesus tässä puhuu, ja joka toteutuisi n 
40 vuotta siitä kun juutalaiset hylkäsivät Messi-
aan. Tämä kymmenes Kolmionaisuuden jälkei-
nen sunnuntai kantaa teemanimeä Etsikkoaikoja 
juuri näiden tapahtumien perusteella ja erityi-
sesti siksi että Jeesus itki Jerusalemia, kun kansa 
juuri vähän ennen oli juhlinut Jeesusta hänen 
ratsastaessaan aasilla Jerusalemiin.  

Kun Jesus varottaa tulevasta katastrofista hän 
käyttää sanoja jotka on tarkka kuvaus siitä mitä 
jo kerran ennen oli tapahtunut. Roomalaiset te-
kisivät 40 vuotta myöhemmin saman mitä baby-
lonialaiset kuusisataa vuotta aiemmin. Juutalai-
set eivät olleet oppineet läksyään.  

Juutalainen kansa näki Jerusalemin temppelin 
Jumalan läsnäolon vakuutena. Loistelias ensim-
mäinen temppeli oli rakennettu Salomon aikana 
900-luvulla e Kr ja oli todistus kauneudesta vailla 
vertaa. Kun babylonialaiset hyökkäsivät  Juu-
dean valtakuntaa vastaan oletettiin että Jumala 
säästäisi Jerusalemin temppelin tähden. Mutta 
profeetta Hesekielin oli varotettava: Jumala ei 
asu temppelissä siksi että se on hänen huo-
neensa, vaan koska häntä rukoillaan hengessä ja 
totuudessa. Mutta näin ei siis tehty, vaan elet-
tiin epävanhurskaudessa ja tekopyhyydessä.  

Kun Jumala hylkäsi temppelin hävitettäväksi ko-
ettiin että hän hylkäsi myös kansansa. Mutta 
näin hän ei tehnyt. Profeettojen kautta hän oli 
antanut kansalle lupauksen, että hän perustaa 
jälleen Daavidin sortuneen valtaistuimen ja aset-
taa uuden kuninkaan, joka hallitsee ikuisesti. 
Siksi hän antoi kansan palata maanpaosta ja ra-
kentaa uuden temppelin. Aluksi se oli vain van-
han varjo. Kuningas Herodes kaunisti sen sitten 
kunnianhimossaan. Restaurointityö jatkui vielä 
Jeesuksen aikana. 

Kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin palmusunnun-
taina muutamaa päivää ennen kun kansa hylkää 
hänet ristiinnaulittavaksi mitä julmimmalla ta-
valla, hän katselee kaupunkia ja temppeliä ja 
puhkeaa itkuun. Hän järkyttyy kun kansa jälleen 
kerran hylkää Jumalan sanan. Ihana temppeli sä-
teili heidän edessään. Mutta mitä merkitsevät 
kulta ja jalokivet kun ei ole mitään jumalanpel-
koa? Ja muutama päivä tästä hänet, Messias 
jota juuri olivat ilolla juhlineet, luovutettaisi roo-
malaisten käsiin ristiinnaulittavaksi.  

Jeesus ei itke niinkään sitä että temppeli on hä-
vitettävä, van että nyt ollaan valmiita vangitse-
maan Jumalan Poika, jonka Jumala armostaan 
on lähettänyt kansalleen Vapahtajaksi. Tämän 
Jeesus myös sanoo vertauksessaan pahoista vii-
nitarhan työntekijöistä joista hän seuraavana 
päivänä puhuu, ja Matt 21:33ss on tallettanut. 
Jeesus näkee ettei kansa ole temppelin edelli-
sestä hävityksestä oppinut mitään. Oire luopu-
muksesta on kun temppeliä on alettu käyttää 
markkinapaikkana jossa kansan johtajat etuoi-
keuksillaan tyydyttävät lihallisia tarpeitaan, 
mutta eivät palvo Herraa. Siksi Luukas kytkee ta-
pahtuman kun Jeesus ajaa ulos kaupustelijat 
temppeleistä suruunsa kuinka hänen oma 
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kansansa hylkää hänet. Markuksen 11 luvun mu-
kaan se tapahtuu vasta seuraavana päivänä, hil-
jaisen viikon maanantaina.  

Jeesus järkyttyy nähdessään temppelissä jou-
koittain kaupustelijoita. Olaan kuin markkinoilla.  

Juutalaistenhan piti uhrata eri tilanteissa, joihin 
tarvittiin uhrieläimiä. On kummallista että hän 
joka on rauhan kuningas esiintyy nyt tosi vihassa 
ja väkivaltaisena. Tämän Vapahtajamme puolen 
tahdomme usein unohtaa. Laki ja pyhyys tuntu-
vat tässä epämiellyttäviltä.  

Pysähdymme kahteen asiaan. Profetiaan Jerusa-
lemin hävityksestä roomalaisten aikaan, joka to-
distaa Jumalan suurta pitkämielisyyttä kan-
saansa kohtaan, ja toiseksi Jeesuksen vihaan 
koskien synnin ilmausta. Aloitamme vihalla.  

 

1.Jumalan viha (raivo) 

Jerusalemin hävitys roomalaisen Tituksen aikaan 
v 70 jKr oli hirvittävä toisinto siitä mitä tapahtui 
Nebukadnesarin aikaan v 586 eKr. Jeesus ilmoit-
taa syyn, ”sen tähden ettet etsikkoaikaasi tunte-
nut."  

Palatkaamme siis ensin 500-luvulle eKr. Kun Jee-
sus sanoo: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, 
mikä rauhaasi sopii! hän käyttää sanaa shalom 
(kreikk. eiréne). [Ruotsiksi frid ja fred). Frid 
rauha = sisäinen rauha (mielessä, sydämessä). 
Fred rauha = ulkoinen rauha (rauha maassa)]. 
Kyseessä on sana joka ilmaisee olotilaa josta le-
vottomuudet ja taistelut puuttuvat täydellisesti, 
olotilaa jossa ei koeta minkäänlaista uhkaa naa-
purikansojen taholta ja ollaan terveitä, voidaan 
korjata mitä on kylvetty ja saa syödä itsensä kyl-
läiseksi.  

Kun Juudan kansa oli viety maanpakoon Babylo-
niin he eivät totisesti kokeneet mitään tällaista 
shalom´ia. Heidät oli viety pois maastaan ja vi-
holliset tallasivat heidän maataan, he eivät voi-
neet kylvää eikä korjata, he olivat orjia. He kai-
pasivat rauhaa. Mutta he panivat toivonsa vää-
rään rauhaan. He luottivat siihen että temppeli 
olisi heillä jäljellä Jerusalemissa. Jumala asui 
temppelissä. Hän oli heidän (rauhan) takaaja.  

Silloin toi Hesekiel heille Jumalan tuomion sa-
nan. Hän sanoi että Jumala tulee muuttamaan 

pois temppelistään. Tämä oli ennen kuuluma-
tonta. Eikä siihen uskottu. Olihan hän luvannut 
asua siinä! Mutta Jumala ei voinut pysyä temp-
pelissä yhdessä epäjumalan palvojien kanssa. 
Kansa eli väärässä uskossa että ulkonainen 
temppeli auttaisi heitä. Mutta heidän sydän oli 
samalla kaukana Jumalasta. He olivat unohta-
neet hänen käskynsä. He eivät eläneet niin kuin 
hän heiltä edellytti. Profeetta Aamos oli kauan 
aiemmin varottanut että onnettomuus kohtaa 
heidät koska he ovat jumalanpelossaan tekopy-
hiä, eläen epävanhurskaudessa (Aamos 5:21-
23):                                          

Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne 
enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Sillä 
vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruo-
kauhrejanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä 
katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkainne, 
puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pau-
hina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. 

Tämän vuoksi kuului Aamoksen kehotus kansal-
leen: Valmistaudu Israel kohtaamaan Jumalaasi. 
(4:12). 

Myös profeetta Jeremia rankaisi pappeja ja pro-
feettoja heidän valheellisesta toiminnasta ja 
väärän voiton tavoittelusta (Jer 8:11).  

He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, 
vamman sanoen: 'Rauha, rauha!' vaikka ei rau-
haa ole. 

Tässä näemme mitä väärä rauha on. Toivo pan-
naan ulkoiseen jumalanpelkoon, uhreihin, juma-
lanpalveluksiin kauniin musiikin kera, ja sitten 
uskotellaan itselle ja muille että kaikki on hyvin. 
Mutta sydän on kaukana Herrasta. 

Siksi Jumalan vihastui luopumukseen. Jeesus nä-
kee saman tekopyhyyden temppeleissä ja hänen 
vihansa syttyy. Kansan johtajat ovat hankkineet 
temppelin etupihalla kaupalla itselleen epäoi-
keudenmukaisia etuuksia, käyttäen hyväksi köy-
hien ihmisten uskollisuutta lain säädöksiä koh-
taan.  

Valheelliseen rauhaan kuului myös että toivo 
pantiin maalliseen Messiaaseen, joka perustaisi 
uudelleen Daavidin sortuneen valtaistuimen. 
Jeesuksen tullessa moni ajatteli oliko hän Mes-
sias. Niin, myös fariseusten ja kirjanoppineitten 
oli oivallettava (älyttävä) että hän oli Jumalan 
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lähettämä. Mutta siitä huolimatta he kielsivät 
hänet tahtoen raivata hänet pois tieltä, niin kuin 
heti tekstimme jälkeen sanotaan. Hän nimittäin 
ei täyttänyt kriteerejä jotka hänelle asetettiin. 
Ajateltiin että hän vapauttaisi kansan roomalai-
sista ja toisi heille ulkoisen rauhan.  

Mutta tätä rauhaa Jeesus ei tuonut. Jo hänen 
syntyessään tuli rauha maanpäälle, pimeään yö-
hön, kylmyyteen, hätään roomalaisten ikeen 
alla, Herodeksen terroriin joka tappoi sitten suu-
ren joukon poikalapsia Betlehemissä Jeesuksen 
tähden. Jeesuksen rauha ei ollut sellainen jonka 
maailma antaa. Kun näytti kuin Jeesus hylättäisi 
pahuuden alttarille, kun hänet vangittiin, kidu-
tettiin ja naulittiin  ristille, silloin, juuri silloin 
rauha voitti. Näin antoi Jumala meille rauhan, 
kun rangaistus synneistämme pantiin Jeesuksen 
päälle. 

Onko Jumalalla mitään syytä vihastua meihin? 

Me elämme vaikeaa aikaa sotineen naapurus-
tossamme, pandemian kanssa jonka mielellään 
olisimme jo jättäneet taakse, mutta joka lepää 
yhä kuin pimeä kummitus koko maailman yllä, ja 
elämme ilmaston kourissa joka ilmenee mm. 
polttavana kuumuutena. Tällaisina aikoina on 
usein tapana tulla herätyksiä. Näissä olosuh-
teissa Jumala juuri etsii meitä. Mutta näyttää 
kuin kansamme ei kuuntelisi eikä ymmärtäisi mi-
tään.  

Tässä menee ajatuksemme Ilmestyskirjan seitse-
män vihan maljan profetiaan (Ilm 16), jossa nel-
jännestä maljasta sanotaan (j 8:9): 

Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja 
sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja 
ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasi-
vat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan 
nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet paran-
nusta, niin että olisivat antaneet hänelle kun-
nian.             

Älkäämme kuvitelko että tilanne meillä olisi pa-
rempi kuin Jerusalemissa muutama  vuosikym-
men ennen vuotta 586 eKr. tai Jeesuksen ai-
kaan. Älkäämme ihmetelkö jos Jumala lähettää 
meille kovia rangaistuksia ellemme käänny pa-
hoilta teiltämme. Pahinta on että voimme var-
masti odottaa ikuista kadotusta, jos luotamme 
vain  itseemme. Niin hirveä on syntimme. Nyt on 

haettava apua. Ja meillä on kaikki syy muistuttaa 
itseämme Aamoksen kanssa: ”Valmistaudu koh-
taamaan Jumalaasi! 

Sen tähden kysymmekin: Onko Jumalalla armah-
dusta? Onko hänellä vielä pitkämielisyyttä? 

 

2. Jumalan pitkämielisyys  

Palatkaamme Jerusalemin ensimmäiseen hävi-
tykseen. Mitään suurempaa surua ja murhetta 
ei ihmiset ole kokeneet. Jeremia istuu raunioilla 
ja laulaa valitusvirsiään. Mutta silloin hän saa 
nähdä välähdyksen rauhasta Valit 3:22-23: 

HERRAN armoa on, ettemme ole aivan hävin-
neet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se 
on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuu-
tensa. 

Jo aiemmin oli Jeremia saanut kuulla Herralta 
mitkä Herran ajatuksensa on kansastaan (Jer 
29:11): 

Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä 
kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion aja-
tukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toi-
von. 

Kuinka on mahdollista että Jeremia voi nähdä 
tulevaisuuteen ja toivoon keskellä tätä vali-
tusta? Tähän antaa Hesekiel vastauksen  (Hes 
20:41-42): 

Minä… osoitan teissä pyhyyteni pakanain sil-
mien edessä. Ja te tulette tietämään, että minä 
olen HERRA, kun minä tuon teidät Israelin maa-
han, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen 
olin luvannut antaa teidän isillenne. 

Vastaus on kaksiosainen: 1) Jumala osoittaa (to-
distaa) kansassaan olevansa pyhä pakanakanso-
jen edessä. 2) Hänen lupauksensa isille, ilmoi-
tettu valalla vannoen. Tämän vuoksi Jumalalla 
on pitkämielisyyttä. Jumala ei salli nimeään pol-
jettavan likaan. Kukaan ei voi sanoa etteikö Ju-
mala olisi kyennyt lupauksiaan pitämään. Vaikka 
pakanakansat ympärillä juhli kun Nepukadnesar 
hävitti Jerusalemin, saivat hekin osansa  rangais-
tuksesta, ja heidän oli nähtävä kuinka tapahtui 
ihme: Juudan kansa sai palata ja jälleenrakentaa 
temppelinsä.  
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Jumala oli nimittäin luvannut pitää huolen että 
rauha palautettaisi Daavidin pojan kautta. Tä-
män lupauksen hän piti, pitämällä kätensä kan-
sansa yllä Vanhan testamentin aikana. Jeesus 
syntyi Daavidin jälkeläisenä Daavidin poikana 
Juudan suvusta juuri niin kuin profeetat olivat 
sanoneet. Hän oli se joka oli täyttävä lupauksen. 
Siksi oli Jumalalla pitkämielisyyttä kansaansa 
kohtaan. He saisivat vielä yhden mahdollisuu-
den.  

Mutta huolimatta kaikista Vanhan testamentin 
aikaisista opetuksista ei juutalaisilla ole ymmär-
rystä ottaa vaarin etsikkoajastaan kun Jeesus 
kulkee heidän keskellä. He pitävät kiinni uhreis-
taan ja temppelipalveluksestaan ja hylkäävät Va-
pahtajansa.  

Jumalan on taas kerran hävitettävä kaupunki ja 
temppeli tehdäkseen kerta kaikkiaan lopun inhi-
millisistä järjestyksistä. Nyt perustettaisi ikuinen 
järjestys. Ikuisesti voimassa oleva uhri kannettiin 
ristille kun Jeesus kuoli koko maailman syntien 
edestä. Silloin repesi temppelin esirippu kahtia. 
Kukaan ei ole enää suljettu pois taivaasta. Taivas 
on nyt avoinna ja kutsu kulkee: tulkaa häihin! 
Tämä koskee kaikkia, niin kuin vertauksessa: 
”kaikkia jotka tapaatte”. Nyt ei ole enää muuria 
erottamassa pakanoita ja juutalaisia. Nyt on kai-
killa sama Herra.  

Tämä on Jumalan profeetoille antaman lupauk-
sen täyttymys. Kun profeetta sanoi: ”Tulevina 
päivinä”, sanoivat apostolit: ”Mitä profeetat 
ovat sanoneet, sen olemme nyt nähneet.”  

Kuinka kauan Jumalan pitkämielisyys meitä koh-
taan kestää? Me elämme monella tapaa samoin 
kuin ihmiset VT:n aikaan. Samat eduskuntaedus-
tajat, jotka hylkäävät miehen ja naisen välisen 
avioliiton ja määräävät että syntymättömät lap-
set saa tappaa, menevät itsenäisyyspäivänä kirk-
koon ja teeskentelevät olevansa hurskaita. Papit 
ja piispat sanovat: Kaikki on hyvin. Mutta kaikki 
ei ole hyvin. Kansa luottaa ulkoiseen jumalanpal-
velukseensa, kristityn nimeensä, he kastavat 
lapsensa, panevat heidät rippikouluun että 
nämä saisivat vihityttää itsensä kirkoissa, ja kun 
sitten kuollaan tahdotaan kuulla papilta rauhoit-
tavia sanoja. Ja sanotaan: Kaikki on hyvin. Mutta 
kaikki ei ole hyvin.  

Ottakaa vaarin Jumalan sanasta, kun vielä sano-
taan, tänään! Tänään kaikuu vielä sana Jumalan 
rauhasta, tänään on Jeesus vielä matkassa. 
Emme tiedä kauanko vielä kestää kun hän kukis-
taa kaupunkinsa seuraavan kerran, silloin viimei-
sen kerran ja samalla koko luomakunnan. Tulee 
vielä päivä kun kiveä ei jätetä kiven päälle, vaan 
koko maailmamme tuhoutuu. Silloin alkaa tuo-
mio Jumalan huoneesta, hänen kirkosta. Sinä 
päivänä on myöhäistä etsiä Herraa. Mutta tä-
nään on otollinen aika! 

Kysytkö, onko Jumalalla sinua kohtaan pitkämie-
lisyyttä? Voin vakuuttaa että sanoma jonka Jere-
mia sai tehtäväkseen tuoda, pätee yhä: Herran 
armo ei ole loppunut. Niin kuin ryöväri ristillä sai 
anteeksi, samoin saa jokainen joka häneen us-
koo syntinsä anteeksi ja ikuisen elämän. Joka hä-
nen tykönsä tulee, sitä hän ei totisesti heitä 
ulos. Tule siis tänään rauhaan joka kestää ja 
anna Jeesuksen olla Herrasi! Silloin sinullakin on 
toivo iankaikkisuuden edessä maan ja taivaan 
hävitessä. Mutta Jeesuksen sana ei koskaan hä-
viä, vaikka taivas ja maa häviävät. 

Rukous: Kiitetty olkoon Jumala ja siunattu ian-
kaikkisesti joka sanallaan lohduttaa, kehottaa ja 
varottaa meitä. Pyhä Henki vahvistakoon Sanan 
sydämessämme, niin ettemme ole unohtavia 
kuulijoita, vaan alati kasvamme uskossa, toi-
vossa, rakkaudessa ja pitkämielisyydessä lop-
puun asti, tullen autuaiksi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme kautta. Aamen.            

 

Käännös: Jukka Söderström 


