Saarna Ähtärin kirkossa
1.7.2018
Lassi Pappinen

Apostolien päivä – 6. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi
Mark. 3: 13-19

Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen
mukaansa. Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan
ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: Simon, jolle hän antoi nimen Pietari,
Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges - se
merkitsee: ukkosenjylinän pojat - sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja
Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

Saarna
Elämme parhaillamme kristillisten kesäjuhlien kulta-aikaa. Kymmenillä tuhansilla ihmisillä on
tapana kokoontua eri tahojen järjestämiin kesäjuhliin keskellä kauneinta sydänkesää. Tänä
viikonloppuna evankeliumijuhlat ovat koonneet tuhansia ihmisiä Kalajoen hiekkasärkille ja
suviseurat on pystyttänyt viikonlopun ajaksi oman kaupunkinsa Äänekosken pelloille.
Juhannuksen tienoilla puolestaan järjestettiin Helluntaikirkon juhannuskonferenssi Keuruulla ja
ensi viikonloppuna herättäjäjuhlat kokoavat kristittyjä Tampereelle. Nämä mainitsemani
kesäjuhlat ovat toki vain esimerkkejä lukemattomista kesän aikana järjestettävistä juhlista ja
seuroista eri puolilla Suomea.
Pienistä eroista huolimatta perusajatus kaikkien näiden juhlien takana on sama.
Ihmiset haluavat kokoontua yhteen kuulemaan Jumalan sanaa. Tutussa joukossa kristittyjen
yhteys on lähes käsin kosketeltavaa ja arjen huolet unohtuvat. Parhaimmillaan kristilliset
kesäjuhlat tarjoavat vierailijalle keitaan, jolta on helppo ammentaa hengellistä ravintoa

elämäänsä. Samalla satunnaiselle kävijälle tarjoutuu mahdollisuus kurkistaa itselleen ehkä
vieraamman herätysliikkeen perinteisiin ja opetukseen.
Hengellisiä kesäjuhlia on vietetty Suomessa jo kauan. Ensimmäisinä kesäjuhlia
järjestivät Luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY sekä Herättäjä-yhdistys. Heidän
juhlaperinteensä ulottuvat 1800-luvun jälkipuoliskolle asti. Vanhoillislestadiolaisten suviseurat
seurasivat perässä 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Myös muiden tahojen järjestämiä juhlia on
vietetty jo vuosikymmenten ajan. Kesäjuhlien pitkän historian johdosta niistä on tullut myös
kävijöille rakkaita perinteitä. Juhlilla on usein tavattu sukulaisia eri puolilta Suomea ja samalla
uudet sukupolvet ovat saaneet liittyä osaksi perinteitä.
Äskeisessä virressä 178 lauloimme: ”Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät,
leikkasivat. Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat.” Tämä virsi, samoin kuin
kristilliset kesäjuhlat osoittavat, että perittyjen tapojen merkitys on vahva. Mahdollisuus liittyä
aiempien sukupolvien ketjuun vahvistaa kristityn yhteyttä muihin uskoviin. Myös monet
julkisuuden henkilöt ovat puhuneet vanhemmiltaan lapsuudessa saamistaan vaikutteista. Yhtenä
esimerkkinä voidaan mainita omat virsilevynsä äänittäneet muusikot, kuten Samuli Edelmann ja
saksofonisti Jukka Perko. Lapsena omaksutut virsisävelmät ja muistot jumalanpalveluksista ja
kesäseuroista kantavat pitkälle vanhuuteen saakka. Jokaisen kristityn vastuulla onkin välittää
viestiä Jumalan rakkaudesta myös seuraaville sukupolville.
Päivän evankeliumitekstissä Jeesus kutsui opetuslapset juuri tähän vastuulliseen
tehtävään. Kyseessä ei kuitenkaan ollut vielä varsinainen lähettäminen, jonka aika tuli hieman
myöhemmin. Jeesus kutsui kaksitoista miestä apostoleikseen, opetuslapsikseen. Evankeliumin
sanoin: ”Jeesus kutsui nämä kaksitoista olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan…”
Kutsuun sisältyi kaksi vaihetta. Jeesus kutsui opetuslapset ensin olemaan kanssaan, jotta vasta
sitten voisi lähettää nämä saarnaamaan ja karkottamaan pahoja henkiä. Jeesuksen lähettiläänä
toimiakseen on ensin oltava hänen kanssaan. Sanomaa ei siis voi levittää ennen kuin sen tuntee
itse.
Jeesuksen luona oleminen ja tämän opetusten kuuleminen ei tehnyt apostoleista
yli-ihmisiä tai Jeesuksen veroisia. Jeesus antoi heille tehtäväksi saarnata viestiä, joka oli lähtöisin
Jumalasta. Samoin opetuslasten valtuudet karkottaa saastaisia henkiä oli lähtöisin Jumalasta.
Näin lähettiläs on vain lähettäjänsä edustaja. Hehän olivat kaikki vain tavallisia ihmisiä: kalastajia,
tullimiehiä – hiljaisia työläisiä. Jeesuksen lähettiläille ei asetettu pääsyvaatimuksia poliittisen
suuntautumisen, luonteenpiirteiden tai edes uskollisuuden suhteen: Juudas Iskariot osoittaa

tämän. Jumalan sanan vahvistamina opetuslapsista kuitenkin tuli kiertäviä saarnaajia, parantajia
ja opettajia, jotka toteuttivat lähetystehtäväänsä ensin Jeesuksen rinnalla ja sitten
ylösnousemuksen jälkeen.
Rajoituksia Jeesus ei asettanut myöskään viestinsä kuulijoille. Kahdentoista
opetuslapsen valitseminen osoitti, että sanoma kuului koko Israelin kansalle. Tämän päivän
lukukappaleessa puolestaan kuulimme Jumalan valinneen Paavalin välittämään sanaa myös
muille – pakanakansoille. Jumalan sana kuuluu kaikille. Kahden vuosituhannen aikana olemme
saaneet todistaa viestin leviämistä kaikkialle maailmaan. Myös viestinviejien joukko on saanut
kasvaa valtavaksi.
Kuitenkin nykypäivän yhteiskunnassa myös muut kuin Jeesuksen viestit ovat
tulleet äänekkäämmiksi. Tiedon ja uutisten sekamelskasta on joskus vaikeaa erottaa totuutta.
Oikea tieto hautautuu väärän alle, eikä yleensä ole mahdollista erottaa viestin lähettäjän ääntä.
Harhaanjohtavasta tiedosta on tullut arkipäivää erityisesti internetissä, josta valheelliset uutiset
voivat joskus levitä valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin asti. Ruotsin luterilainen kirkko Svenska
kyrkan on tänä vuonna avannut palvelun, joka pyrkii katkaisemaan siivet vääriltä kirkkoa ja sen
uskoa koskevilta huhuilta. Palvelun nettisivuilla esitellään väitteitä, joita tarvittaessa oikaistaan
viittaamalla alkuperäislähteeseen. Tämän sivun nimikin on osuvasti gå till källan – mene
lähteelle.
Tiedon alkuperäisen lähteen etsimistä ovat tutkijat ja tiedemiehet tehneet jo
vuosisatojen ajan, mutta me muut saatamme usein tyytyä uskomaan lehdestä tai netistä
löytämäämme epäselvään otsikkoon. Näin kiistakysymykset kuumenevat ja mielipiteisiin
pyritään vaikuttamaan. Toisaalta on myös mainittava, että Suomessa saamme iloita maailman
luotettavimpien joukkoon lukeutuvista tiedotusvälineistä. Siitäkin huolimatta on pidettävä
mielessä, että luotettavin tieto on ensi käden tietoa, joka ei ole kulkenut välikäsien kautta.
Evankeliumin opetuslapset saivat kutsun lähteelle. Suoraan Jumalan pojalta kuultu
Sana on kaikkein virvoittavinta ja tosinta totta, mitä kuvitella saattaa. Jeesus tarjosi
opetuslapsille eturivin näköalapaikat Jumalan lupauksiin ja opetuksiin. Ei siis ole ihme, että
tämän sanoman rohkaisemina opetuslapset elivät rohkeasti Jumalan lähettiläinä. Tässä
yhteydessä sana lähde on siis monimerkityksinen. Jeesus ei ollut ainoastaan tietolähde, faktaautomaatti, vaan hän oli elävän veden lähde ja on sitä meille yhä tänäänkin. Jeesuksesta,
lähteestä, kumpuaa sitä vettä, jota nautittuasi et enää ikinä janoa. Jeesuksen sanoihin
kätkeytyvät Jumalan salaisuudet ja lupaukset jotka ovat tänäänkin totta sinulle ja minulle.

Me olemme apostolien ja uskovien esi-isiemme seuraajia, ja siksi Jeesuksen kutsu
koskee myös meitä. Olemme kutsutut Jeesuksen yhteyteen, mutta samaan aikaan myös lähetetyt
elämään uskoamme todeksi arjessamme. Jeesus kutsuu meitä olemaan kanssaan kristillisillä
kesäjuhlilla, jumalanpalveluksissa ja omissa kodeissamme. Kokoontuminen muiden kristittyjen
kanssa sananjulistuksen äärelle on kokoontumista alkuperäisen lähteen luokse. Kesäjuhlat ja
kesäseurat ovat syntyneet juuri tähän tarpeeseen. Yhä uudet sukupolvet oppivat saapumaan
lähteelle, joka opettaa ja virvoittaa vuodesta toiseen.
Paluu luetun ja saarnatun sanan ääreen aina uudelleen ja uudelleen on paluuta
lähteelle, elävän veden lähteelle. Jeesuksen elämään ja ristinkuolemaan kätkeytyy se totuus,
jonka varaan uskomme voi turvallisesti rakentua. Tästä kaikesta Jeesus kutsuu meitä tulemaan
osallisiksi tänäänkin ehtoollisen sakramentissa. Samoin kuin apostolinsa ennen meitä, Jeesus
myös lähettää meidät elämään arkeamme Jumalan sanan voimassa. Näihin sanoihin saa jokainen
sukupolvi vuorollaan turvata. Aamen.

