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UUDEN TESTAMENTIN VERTAUKSET SADONKORJUUSTA 

 

 
Ihminen on ruohoa 

 

"Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot: "Palatkaa jälleen, te ihmisten lapset". Sillä tuhat 
vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki. 
Sinä huuhdot heidät pois; he ovat kuin uni, ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa: aamulla se 
kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu" (Ps.90:3-6). 
 
"Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho, hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy 
hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne" (Ps.103:15-16). 
 

"Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, 
ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys 
puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän 
Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti" (Jes.40:6-8). 

 

Kaksi korjuuta 

 

Ihmisen kohdalla voidaan erottaa kaksi elonkorjuuta. Ensimmäinen tarkoittaa uskoontuloa. Silloin 

Jumala on saanut kypsytettyä syntisen ottamaan vastaan pelastuksen. Toinen taas on lopullinen 

sadonkorjuu, jonka Jumalan enkelit suorittavat  Nisut ja lusteet (ruumenet) laitetaan eri paikkaan:  

"Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, 
mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa" (Luuk.3:17). 

 

"Hän oli kypsää viljaa." Näin sanotaan usein vanhan ihmisen hautajaisten yhteydessä. Tavallisesti 

tällä tarkoitetaan, että henkilö oli elänyt pitkän elämän. Hän on ehkä kärsinyt paljon ja väsynyt. 

Tällöin ei lainkaan puututa tämän termin hengelliseen sisältöön. Oliko hän uskossa ja oliko hän 

kypsynyt taivasta varten? 

 

Kaikki kypsyy 

 

Jos Jumala on olemassa, miksi maailmassa on niin paljon pahuutta? Jumalan maailmanhallinnan 

eräs periaatteista on, että kaiken pitää antaa kypsyä niin hyvän kuin pahan. Jumalan kärsivällisyys 

siirtää tuomiota, mutta tuomio tämän jälkeen on sitä ankarampi.  "Antakaa molempain kasvaa 
yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja 
sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani'" (Matt.13:30).  "Ja minä 
näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen 
kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä 
pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt". 
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Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi" (Ilm.14:14-16). 

 

Opetuslasten kypsyminen 

 

Opetuslapset kasvoivat Jeesuksen koulussa. Heistä kehittyi Jeesuksen uskollisia seuraajia - aina 

marttyyriuteen saakka.  Ainoastaan Johannes kuoli luonnollisen kuoleman. Juudas Iskariot oli 

poikkeus, hän kehittyi toiseen suuntaan. Juudas on pelottava esimerkki siitä, kuinka lähellä  

Jeesustakin voidaan kypsyä väärään suuntaan. 

 

Kypsymisen päämäärä - valtakuntakristitty 

 

Alaikäiset korinttolaiset. Lahkohenkisyys on alaikäisyyttä. "Mutta minä kehoitan teitä, veljet, 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä 
suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama 
ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 
keskuudessanne.  Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 
Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei 
kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?" (1 

Kor.1:10-13). 

 

"Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, 
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette 
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on 
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä 
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset 
ainakin?" (1 Kor.3:1-4). 

 

Aitaus ei ole Luojan työtä 

 

"Jumalalla on vainioillaan monta palstaa. Niitä ympäröivä aitaus ei ole Luojan työtä, vaan 
ihmisten" (Niilo Tuomenoksa). -Missio Savon haasteellinen tehtävä: purkaa tuo aita ja lyödä se 

Herran nimessä maahan! Oletko Sinä vielä tässä haasteellisessa tehtävässä täysin rinnoin mukana? 

Se on suurenmoinen tehtävä, koska sen perustana on sekä Jeesuksen käsky että rukous.    

 

"Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 
että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34-35). 

 

"Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa 
kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, 
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt" (Joh.17:20-21). 

 

Armon aurinko kypsyttää 

 

Hunajan pisarasta luemme: "Luonnolliseen aurinkoon katsominen heikentää silmiä. Mutta 

mitä enemmän katsot Kristukseen, vanhurskauden aurinkoon, sitä voimakkaammaksi ja 

kirkkaammaksi tulee uskosi silmä." 
 

Tärkeää on päästä Kristusta katselemaan. "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman 
synnin!" (Joh.1:29). "Säentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, 
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pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja 
juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja 
täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, 
ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle" (Hebr.12:1-2). 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi 
katselemisella" (Ps.17:15). 
"Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu" (Ps.34:6) 
"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on 
Henki" (2 Kor.3:18). 

 

Lääke masennukseen 

 

Masennuksen Perkele vierailee usein luonamme. "Murheinen sielu, murheesi heitä, Oi älä' unhota 

sulla mit` on: Armo on sulla Ahdistetulla! Jeesus hän vielä on muuttumaton" (Hgl 247:1).  "Ja hän 
sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima 
asettuisi minuun asumaan" (2 Kor.12:9).  "Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta 
missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi" (Room.5:20). 

 

Kypsä tähkä painuu alas 

 

Uskossa kypsyminen tekee nöyräksi. "Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, 
että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa" (1 Kor.15:9). 
"Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut 
maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin" (1 Tim.1:15). 

 

"Minä olen syntisistä suurin."  Tältä pohjalta avautuu tie myös uskovien yhteyteen. Kun suuria 

syntisiä, armahdettuja syntisiä kokoontuu yhteen, siinä on todellista yhteyttä. Kukaan ei asetu toisen 

yläpuolelle, vaan on kiitollinen omasta kohdastaan: "Minä sain laupeuden, minä sain armon." 

Tällainen ihminen suostuu toisten raadollisten ja vajavaisten Jumalan lasten kanssa samaa matkaa 

tekemään. Hän ihmettelee, kuinka tällainenkin rääpäle kelpaa Jumalan lasten arvokkaaseen seuraan.  

 

"Ah, ensin juoksin ylväsnä Ja rohkealla miellä. Mä luulin, että pysyä Osaisin Herran tiellä, 

Vaan omin voimin hairahduin Ja aina kaaduin, kompastuin Ja häpeään mä jouduin" 
(Vvk.437:5). 

 

"Vain kukistuneista on palvelijoiksi. Jumala liittyy armoineen mieluimmin siihen, joka ei ole 

mitään". "Heikkoudesta, josta Paavali kerskasi, maksetaan kauhistuttava hinta, eikä siitä 
selvitä kertamaksulla." "Suuret menevät kontaten taivaaseen" (Niilo Tuomenoksa). 

 

Samanlaisia tähkiä 

 

Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Kaikki uskovat ovat myös erilaisia. Mutta heissä asuva Kristus 

muokkaa heitä "samaan muottiin", niin että heissä kaikissa näkyy yhä enemmän Hengen hedelmät. 

He kaikki muuttuvat yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Seurustelu Kristuksen kanssa 

muuttaa. "Sano minulle, kenen kanssa sinä seurustelet niin minä sanon sinulle, millainen sinä olet." 

Avioliitto muuttaa aviopuolisot toistensa kaltaisiksi; uskova on Kristuksen kanssa avioliitossa.  

Kaikilla uskovilla on samat "geenit" samasta isästä syntyneinä. 
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"yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te 
kutsumuksessanne saitte;  yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;  yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli 
kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa" (Ef.4:4-6). 

 

Kristusta kohti 

 

Kypsymisen päämäärä on Jeesuksen kaltaiseksi tuleminen:  "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi 
kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki" (2 Kor.3:18).   "Mutta tämän 
minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri 
katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta 
kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja 
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme" (1 Kor.15:50-52). 

 

Niilo Tuomenoksalta on kirja Kristusta kohti. Tämä on hyvä suunta! Kun tällainen suunta on, 

uskova pääsee päivä päivältä Kristuksen ominaisuuksista osalliseksi:   "Ja kun Mooses astui alas 
Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, 
että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Ja kun Aaron ja 
kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä" (2 

Moos.34:29-30).   "Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä 
kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne" (1 Piet.4:14). Kuinka usein päällämme 

lepääkään levottomuuden ja kärttyisyyden henki! 

 

Päämäärä on ylevä: Kristus ja hänen kaltaisuutensa. Me olemme vielä siitä tähtitieteellisen kaukana.  

Kristusta kohti ilmaisee, että suunta on hyvä ja oikea. Toisaalta se ilmaisee, että olemme vielä 

matkalla kohti suurta ja jaloa päämäärää:   "Matkalla me oomme suureen huomiseen." "Ei niin, että 
jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä 
sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä 
voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä 
on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut 
taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil.3:12-14). 

 

Omanarvontunto 

 

Moni uskova kokee alemmuutta ja rypee itsesäälissä. Jumalan lapseus tuo terveen itsetunnon. 

Ensiksikin pääseminen kuninkaan lapseksi on valtava itsetunnon kohottaja:  "Mutta te olette "valittu 
suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka 
on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa" (1 Piet.2:9). Toiseksi tuleminen 

Kristuksen kaltaiseksi; se vasta on suurenmoinen asia:  "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, 
ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän 
alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä 
kaikki itsellensä alamaiseksi" (Fil.3:20-21). "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole 
vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, 
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on" (1 Joh.3:2). 

 

Miksi Jeesuksen tulemus viipyy? 

 

Jeesuksen tulemus ei viivy siksi, ettei maailma vielä ole tarpeeksi kristillinen, vaan siksi, ettei 

maailma ole vielä tarpeeksi epäuskoinen:  "kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan 
päältä?" (Luuk.18:8). Kristus ei voi tulla ennen kuin Antikristus on ottanut vallan. Sillä Jeesuksen 
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toiseen tulemiseen liittyy Antikristuksen tuhoaminen. "Sillä laittomuuden salaisuus on jo 
vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo 
laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa 
ilmestyksellä" (2 Tess.2:7-8). 

 

Erich Sauer kirjoittaa: "Raamattu opettaa selvästi,…ettei Jumalan valtakunta pääse valtaan 

kasvamisen ja kehityksen kautta, vaan vasta maailman tuhoutumisen ja katastrofien 

kautta…Raamatun profetioiden ennustama suunta ei ole maailman kristillistäminen aina 

kulttuurin menestykselliseen kristillistämiseen asti, vaan maailman vihollisuuden 
lisääntyminen aina siihen asti, kunnes kristinusko hävitetään kulttuurin toimesta" (Sauer, 

Ristiinnaulitun riemuvoitto). 
 
Seurakuntaohjeet apostolien kirjeistä 

 

Periaattelliset seurakuntaohjeet löytyvät evankeliumeista, mutta sovellutusohjeet ovat apostolien 

kirjeissä, nimenomaan Paavalin kirjeissä. Siellä seurakuntakuri on ehdoton asia. Se kuuluu 

seurakunnan identiteettiin. Selkeät ja yksiselitteiset ohjeet:  "Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä 
saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä" (1 Kor.5:5).  

"Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha" (1 

Kor.5:13). 

 

Ei maailman poliisiksi 

 

Seurakuntaa ei ole kutsuttu kansojen kaitsijaksi, ei moralisoimaan maailmaa, eikä varsinkaan 

maailman poliisiksi. Fanaattinen kiihko muuttaa maailma Jumalan valtakunnaksi ei ole oikein.  

 

Mooseksella oli aluksi väärää lihallista kiivautta:  "Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli 
kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki 
egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli 
ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen 
kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan" (2 Moos.2:11-12). 

 

Eliakin edusti lain väkivaltaista aikaa. Hän surmasi miekalla raa´asti 450 Baalin profeettaa.  "Mutta 
Elia sanoi heille: "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". Ja he 
ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä" (1 Kun.18:40).  

Toisaalta meidän tulee muistaa, että VT:n kirkko oli nimenomaan kansankirkko. Siellä yritettiin 

tiukalla moraalilla pitää kansa jumalisena - huonolla menestyksellä. Toisaalta siellä ennustettiin 

uutta liittoa, jonka seurauksena ihmiset saavat uuden Jumalaa ja hänen lakiansa rakastavan 

sydämen. Vanhasta Testamentista kansankirkon kirot ovat siirtyneet molempiin katolisiin että myös 

luterilaiseen kirkkoon. Näissä kaikissa unohdetaan Jeesuksen opetus: pelto on maailma, jolle 

seurakuntakuri ei ensinkään kuulu. Kansankirkkojen tragedia on siinä, että niissä seurakunta ja 

maailma ovat symbioosissa keskenään. Silloin kaikki menee sekaisin. 

 

Opetuslasten poliisiotteet saivat Jeesuksen tuomion:  "Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska 
hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, 
sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön 
heidät?"  Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä" (Luuk.9:53-55).   

 

Pietari yritti panna kirkkokurin voimaan maailmassa - huonolla menestyksellä:  "Ja katso, eräs 
niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin 
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palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä 
kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat" (Matt.26:51-52). 
 

Paavalikin edusti ennen uskoontuloaan väkivaltaista kristillisyyttä: "Mutta Saulus raateli 
seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen" 
(Apt.8:3). Mutta Damaskon tielle tapahtuneen kääntymyksen jälkeen hän luopui 

"miekkalähetyksestä ".  "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä 
kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra" (Room.12:19). 

 

Rooman kirkko on ollut samasta hengestä osallinen. Sen tilillä on ehkä peräti n. 60 miljoonan veri. 

 

-------------------------- 

 

Pelto on maailma 
 

"Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka 
kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta 
nisun sekaan ja meni pois.  Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin 
perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää 
siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin 
palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi: 'En, 
ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä 
elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se 
kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani'" (Matt.13:24-30).  "Pelto on 

maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset" (Matt.13:38). 

 

Pelto on maailma 

 

Tavallisesti lausetta  "Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti"  käytetään 

tukemaan kansankirkon käytäntöä, jossa annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ajatellaan erheellisesti, 

että tässä on itsensä Jeesuksen esittämä seurakuntaoppi. Perinteisesti on ajateltu, että puhtaaseen 

seurakuntaan pyrkiminen on lahkolaisten harhainen harrastus. Oikeaoppisessa kirkossa vehnä ja 

luste kasvavat rinnan tuomiopäivään asti. Onko niin? Tämän mukaan Jeesuksen olisi kuitenkin 

tietysti pitänyt sanoa  "pelto on seurakunta", mutta hän ei sanonut niin.  

Emme siis ole tekemisissä seurakuntaopin kanssa, vaan vertaus osoittaa, kuinka opetuslasten tulisi 

suhtautua maailmaan.  

 

Seurakunnan suhde maailmaan 

 

Seurakuntakuria ei tule soveltaa kääntymättömään maailmaan. Se olisi asioiden perusteellista 

sekoittamista. Epäuskoiset eivät kuulu seurakunnan tuomiovallan piiriin - Jumalan kylläkin. 

"Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä 
tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan 
teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan 
veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te 
ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka 
ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella 
olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha" (1 Kor.5:9-13). - Paavali tuo 

tässä esille, että  seurakuntakuri kuuluu ainoastaan seurakunnan sisällä oleviin. Muutoin apostolin 

mukaan jouduttaisiin mahdottomuuksiin; uskovan pitäisi lähteä "maailmasta pihalle"; 
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suruttomiahan on joka puolella. 

 

Rooman kuningasajatus 

 

Rooman kirkon kuningasajatus on aina Augustinuksen ajasta ollut näkyvän Jumalan valtakunnan 

muodostaminen maan päälle. Erinomainen ajatus, mutta toteuttaminen on ongelmallista.  

Ensimmäinen ongelma on tietysti siinä, ettei Raamattu tunne moista valtakuntaa. Toinen ongelma 

syntyy siitä, että tämän maailman ruhtinas on Saatana:  "En minä enää puhu paljoa teidän 
kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään" (Joh.14:30).   "ja sanoi 
hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on 
annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" (Luuk.4:6).   "Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja 
koko maailma on pahan vallassa" (1 Joh.5:19). 

Jos ja kun lähtötilanne on tällainen, Jumalan valtakunnan tuleminen ei voi tapahtua ongelmitta.  

 

Pakkovaltaa 

 

Rooman kirkko sai mielestään suuren voiton kun marttyyriajan jälkeen keisari Theodosius (Suuri) 

julisti kristinuskon Rooman valtionuskonnoksi v.380. Rooma oli silloin maailmanvaltio ja kirkko 

voi ylpeillä maailman kirkon tittelillä. Oliko Jumalan valtakunta näin tullut maanpäälle?  

 

Kaikkea muuta. Kun eksyttiin maailma sulkemaan kirkkokurin piiriin, koettiin todellisia ongelmia. 

Mentiin pakkovallan, miekkalähetyksen, pannanjulistamisen ja inkvisitioiden tielle. Teoriassa 

kirkko toimi Jumalan valtakunnan laskuun, mutta käytännössä sitä ohjasi sielujen vihollinen ja 

murhaaja, jonka tavaramerkkinä ovat viha ja väkivalta. 

 

Seurakunta - maailma 

 

Maailmaa ei tule pyrkiä hallitsemaan seurakuntakurilla. Maailmasta ei tule koskaan Jumalan 

valtakuntaa. Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmiset pois maailmasta. 

 

Seurakunta (kreik. ek = ulos, kaleo = kutsua) ekklesia = seurakunta. 

 

Jeesus sanoo:  "Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole 
maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa" 
(Joh.15:19). 

 

"Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan 
omalle nimellensä" (Apt.15:14).  Maailmasta ei siis tehdä Herran kansaa eikä Jumalan valtakuntaa, 

vaan sieltä kutsutaan Herran kansa! 

 
Uskovat eivät ole maailmalle moralisoinnin velassa, vaan heidän velkansa koskee evankeliumin 

julistamista. 

 

Onko maailmalla toivoa? 

 

Epäuskoisella maailmalla ei ole mitään toivoa. Se kypsyy Jumalan tuomiolle. Niiden, jotka aikovat 

välttyä jumalattomia kohtaavalta tuomiolta, tulee ottaa pelastus vastaan ja erottautua maailmasta ja 

sen syntielämästä. 

 

Ei myöskään fyysisellä maailmalla ole toivoa. Maapallo on tahrannut itsensä sen asukasten 
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hirvittävällä syntielämällä. Paljon viatonta verta on sitten Aabelin veren jälkeen maa ottanut 

vastaan. Mutta suurin rikos maalle on siinä, että se on ottanut vastaan Jumalan Pojan veren. 

 

"Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa 
on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet 
iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden 
maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle" (Jes.24:4-6).   "Maa 
murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee 
niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä 
enää nouse" (Jes.24:19-20). 

 

Maailman kirkko tulee 

 

Lopun aikana syntyy maailman kirkko.  Siinä pienet ja suuret Sanalle uskottomat yhteisöt ovat 

kypsyneet kaikkien ihailtavaksi laitokseksi. Se on kansankuntien yhteinen yritys saavuttaa Jumalan 

taivas kuten aikoinaan Baabelin tornin tekijöillä - virhe on siinä, että tämä kaikki taivaaseen kurotus 

tapahtuu ilman Jumalaa. Joidenkin mielestä sekin voi olla Jumalan valtakunnan ilmestyminen, 

mutta Raamatun mukaan sillä on aivan toiset tuntomerkit. Samoin kuin Rooman maailmankirkossa 

väkivalta oli tunnusmerkillinen piirre, näin myös lopunajan kirkossa. Sitä hallitaan rautaisella 

otteella:  "Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, 
panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, 
jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku" (Ilm.13:16-17). 

 

Jumalan valtakunta tulee 

 

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta:  "Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, 
tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän 

asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut" (Apt.1:6-7). 

Jeesus ei kiellä valtakunnan tulemista eikä tyrmää opetuslasten ajatusta; kysymys on vaan 

ajankohdasta. 

 

Jumalan valtakunta tulee, mutta se ei tule ihmisponnistusten tuloksena, vaan Jumalan radikaalisen 

asioihin puuttumisen seurauksena. Jumalan valtakunta ei tule voimaan rauhallisen kasvun ja 

kehityksen tietä, vaan katastrofin kautta:  "Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei 
ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 
Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain 
kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli 
kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan" (Dan.2:34-35). 

 
Sadonkorjuujuhla 

 

Helluntaina vietettiin sadonkorjuujuhlaa VT:ssa. Silloin tuotiin sadon "uutiset" Herralle. UT:ssa 

Jeesuksen sovitustyön "uutiset" tuotiin helluntaina Taivaan Isälle. 2000 ihmistä tuli uskoon. 

Helluntai oli ennen kaikkea ilon juhla. Pyhän Hengen saamisesta on syytä iloita. Siinähän Jeesus 

itse tuli omiensa sydämiin. Lisäksi Pyhä Henki on yhteyden henki. Se yhdisti juutalaiset ja pakanat 

yhdeksi perheeksi. Syntyi uusi seurakuntamuoto "uskovien yhteisö". 

"Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, 
kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse" 
(Luuk.15:7). 
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"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja 
hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän 
kanssaan, heidän Jumalansa;  ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä 
kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen 
on mennyt" (Ilm.21:3-4). 

 

"Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. 
Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat" (Jes.35:10). 
 
"Surun laaksohon, Herra, sä peltosi teit." Hgl 372. 
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