Saarna 16.7.2017

Evankeliumi
Matt. 16: 13-19
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi
opetuslapsiltaan: ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä
sanovat?” He vastasivat: ”Toisten mielestä hän on Johannes
Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku
muu profeetoista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän
mielestänne olen?” Simon Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias,
elävän Jumalan poika.”
Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika.
Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka
on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle
kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä
sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä
vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.”

Mikä mies tämä oikein on? Kuka Jeesus on? Näitä kysymyksiä monet esittivät sinä
kolmen vuoden aikana, jolloin Jeesus opetti kansaa ja paransi lukemattomia sairaita.
Jeesuksen tekemät ihmeteot olivat luonnollisesti herättäneet hämmennystä. Eihän

kukaan ollut aikaisemmin kyennyt vastaaviin tekoihin, eikä kenenkään lainopettajan
tai fariseuksen opetus ollut lähellekään samanlaista.
Hämmennystä oli myös omiaan lisäämään se, että monet tunsivat Jeesuksen
lapsuudenkodin. Varsinkin hänen kotikylässään Nasaretissa, Jeesukseen
suhtauduttiin kylmästi. Kylän asukkaat uskoivat tuntevansa hänet sanoessaan: Eikös
tuo ole Joosefin poika? Mutta kuitenkaan he eivät käsittäneet, kuka Jeesus todella
oli. Jumala oli heidän keskellään, mutta silmänsä he olivat ummistaneet ja korvansa
tukkineet.
Evankeliumi kertoo meille, että Jeesuksen henkilöllisyydestä liikkui myös useita
muita huhuja. Opetuslasten mukaan jotkut epäilivät Jeesuksen olleen joku Vanhan
testamentin kuuluisista profeetoista, joka olisi ihmeellisellä tavalla noussut
kuolleista elämään. Osa veikkasi Jeremiaa, osa taas Eliaa. Oli jopa niitäkin, jotka
uskoivat juuri mestatun Johannes Kastajan tulleen takaisin maan päälle Jeesuksen
hahmossa. Näin uskoi muun muassa neljännesruhtinas Herodes Antipas, joka
Jeesuksen ihmeteoista kuullessaan oli tokaissut hovimiehilleen: ”Se on Johannes
Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.”
Tällainen ajattelu saattaa hämmentää meitä, mutta Jeesuksen aikana taustalla oli
uskomus, jonka mukaan erityisen hyvä tai paha ihminen, saattoi kuoltuaan jollakin
salaperäisellä tavalla tulla uudelleen maan päälle, ja tällä uudelleen henkiin
heränneellä ihmisellä ajateltiin olevan enemmän voimia kuin hänen alkuperäisellä
esikuvallaan.
Kun opetuslapset olivat luetelleet Jeesukselle ne henkilöt, joiksi muut häntä luulivat,
joutuivat opetuslapset itse yllättävään tulikokeeseen. Sen sijaan, että Jeesus olisi
lähtenyt analysoimaan ihmisten antamia vastauksia hänestä, hän kysyi suoraan
saman kysymyksen opetuslapsiltaan. Entä te? Kuka minä teidän mielestänne olen?

Ennen kuin käyn läpi Pietarin antamaa vastausta, tahdon antaa tässä vaiheessa myös
sinun mietittäväksi samaisen kysymyksen: Kuka Jeesus sinun mielestäsi on? Pidätkö
häntä vain suurena ihmeidentekijänä ja taitavana puhujana, vai onko sydämessäsi
usko, että Jeesus on paljon enemmän? Onko sydämessäsi usko, että Jeesus on
paljon suurempi kuin yksikään Vanhan testamentin profeetoista? Uskotko siihen,
että Jeesus on itse Jumalan poika.
Tämä usko oli syttynyt ainakin Pietarin sydämeen, sillä hänen vastauksensa
Jeesukselle kuului: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” Pietari ei tosin
ihmisviisaudessaan osannut näin vastata, vaan itse Jumala oli hänelle tämän tiedon
antanut. Kun Jeesus sanoi, ettei liha eikä veri ole tätä Pietarille ilmoittanut, hän
tarkoitti, ettei katoavainen eikä Jumalan tuntemuksessaan epätäydellinen
ihmisluonto voinut käsittää, kuka Jeesus todella oli ja on.
Ja rakkaat ystävät, samoin se on myös tänä päivänä. Kukaan ei voi tuntea Jeesusta
omana Vapahtajanaan, ellei hänellä ole tuota Pietarin uskoa sydämessään. Ja
samalla, kukaan ei voi kuitenkaan tuota uskoa itse itsessään synnyttää. Usko on
ihmeellisin lahja, jonka vain Taivaan Isä voi meille lahjoittaa.
Mutta nyt joku saattaa murehtien kysyä, eivätkö kaikki halukkaat sitten voi saada
uskon lahjaa sydämeensä?
Älä kuitenkaan murehdi, sillä Jeesus itse sanoo näin Johanneksen evankeliumissa:
”Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni
tulee, minä en aja pois.”
Jos siis sinä tai joku läheisesi, et ole vielä oppinut tuntemaan Jeesusta, mutta
sydämessäsi haluat oppia hänet tuntemaan, ole turvallisella mielellä. Hän ottaa
kaikki vastaan, jotka tahtovat tulla hänen luokseen. Saatat kokea, että uskosi on
kovin heikko ja mielessäsi on epäilyksiä, mutta älä anna tunnetilasi estää tulemistasi
Jeesuksen luokse. Saat luottaa varmasti siihen, että hän kasvattaa sinua ja syventää

uskoasi kun sitä häneltä pyydät. Ja mikä parasta, hän ei hylkää sinua milloinkaan.
”Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.”
Tästä Jumalan uskollisuudesta on meille oiva todistus, evankeliumissa mainitun
Pietarin elämässä. Kuulimme kuinka Jeesus oli antanut Pietarille merkittävän
tehtävän apostolien joukossa, mutta niin vain hänkin päätyi kieltämään Jeesuksen
kolmesti, kun pelko kuolemasta valtasi hänet. Jumalan uskollisuus tuli kuitenkin
näkyviin Pietarin elämässä, kun hän nosti apostolin uudelleen jaloilleen ja antoi
hänelle Pyhän Hengen voiman viedä ilosanomaa Jeesuksesta juutalaisten
keskuuteen.
Ja kiitos Jumalalle, yhä tänä päivänä saadaan riemullista sanomaa viedä kaikkialle
maailmaan! Evankeliumin julistaminen ei päättynyt apostolien aikaan, vaan saman
Pyhän Hengen voimassa myös jokainen meistä saa olla välittämässä ilosanomaa
Kristuksesta sanoin ja teoin.
Joku saattaa ajatella, että Pietari ja Paavali olivat niin pyhiä, mutta minä olen niin
huono kristitty, ettei minulla ole mitään annettavaa. Mutta tämä ei pidä paikkaansa.
Kuten kuulimme Paulan lukemassa Efesolaiskirjeen kohdassa, jokainen joka uskoo
Kristukseen, kuuluu pyhien joukkoon. Jokaisella meillä on oma paikkamme, ja
jokainen jäsen on tärkeä. Voi kunpa sen kaikki ymmärtäisimme!
Tahdonkin rohkaista teitä jokaista tulevan viikon aikana yhteen tehtävään: Jos sinä
tiedät, että joku lähipiirissäsi kokee olevansa huono ja mitätön kristitty, niin rohkaise
häntä uskon tiellä. Kerro hänelle, että myös häntä Jumala rakastaa ja että hänelläkin
on oma ainutlaatuinen paikkansa kristittyjen joukossa.
Meidät on kutsuttu työhön. Ja sitä työtä on paljon. Tahdotko sinä olla yksi niistä,
joka kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse, tuntemaan hänet omana pelastajanaan? Sillä
jokaisen ihmisen kuuluu saada tietää ja tuntea, kuka Jeesus on, ja mitä varten hän
tähän maailmaan tuli.

On vain yksi nimi, joka voi ihmisen pelastaa ja antaa synnit anteeksi. Hän on Jeesus,
Messias. Elävän Jumalan poika.

