
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa  49ms 
 
LUUKKAAN EVANKELIUMI (jatk.) 
 
LUUKKAAN EVANKELIUMIN ERIKOISPIIRTEET (jatk.) 
 
4. TASANKOSAARNA 
 
Matteuksen ”vuorisaarna” muuttuu ”tasankosaarnaksi”. 
 
”Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui LAKEALLE PAIKALLE; ja siellä oli suuri joukko hänen 
opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin 
rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa” (Luuk.6:17. 
 
Jokaista ”autuasta” vastaa ”voi – huuto”.  Autuas olet sinä, joka murehdit. Voi sinua, joka nyt 
naurat. On selvää, että Jeesus saarnasi tuon saarnan useammin kuin kerran - ja erilaisissa 
muodoissa. Luukas antaa meille erilaisen muodon Vuorisaarnasta. Saarna on lyhyempi ja selkeästi 
eri tilanteessa saarnattu. Mutta jokaista siunausta vastaa ”voi”. Ja ”voi” on kirous. Jeesus kirosi 
ihmisiä. 
 
5. VERTAUSTEN EVANKELIUMI 
 
Luukkaalla on paljon vertauksia: laupias samarialainen, tuhlaajapoika, jumalaton tuomari, fariseus 
ja publikaani.  Vertaus ystävästä keskiyöllä, kun hän kolkuttaa naapurin ovea, kunnes saa leipää 
odottamattomalle vieraalle. Jeesus sanoo, että näin pyydetään Pyhää Henkeä. Jyskytät Jumalan 
ovea, kunnes saat Pyhän Hengen. 
 
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, 
niin teille avataan.  
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.  
11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta 
käärmeen,  
12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?  
13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin 
taivaallinen Isä ANTAA PYHÄN HENGEN NIILLE,  JOTKA SITÄ HÄNELTÄ ANOVAT!" (11:9-13). 
 
Edelleen Luukkaasta löytyy vertaukset:  hedelmättömästä viikunapuusta, väärästä 
huoneenhaltijasta, kahdesta velallisesta. Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä, joka päätyi helvettiin. 
Tämä on ainut vertaus, jossa ihmisellä on nimi Lasarus. Se saattaa siis jopa viitata tosi henkilöön tai 
tilanteeseen. 
 
6. HENKILÖKERTOMUKSET 
 
Luukkaalla on joukko tapahtumia, joiden keskuksena on jokin henkilö:   
PROSTITUOITU, joka voitelee Jeesuksen jalat. Hän on saanut paljon anteeksi ja rakastaa paljon, 
Luuk.7:36-50. 
SAIRAS NAINEN koskettaa Hänen viittansa lievettä ja paranee, 8:43-48. 



MARTTA JA MARIA, 10:38-42. 
SAKKEUS, pieni mies puussa, 19:1-10. Jeesuksen meno Sakkeuksen kotiin lounaalle merkitsi ehkä 
useiden ystävien menetystä. 
HALVAANTUNUT MIES, 5:17-26. 
RAMPA NAINEN, 13:10-13. 
KYMMENEN PITALISTA, 17:11-19. 
KALANSAALIIN IHME, 5:4-11. 
KUOLEVA VARAS, 23:40-43. 
EMMAUKSEN TIEN MATKAAJAT, 24:13-35. 
 
7. IHMINEN KESKUKSENA 
 
Luukas oli kiinnostunut ihmisistä enemmän kuin muut evankeliumien kirjoittajat - niinhän 
perhelääkärin tuleekin olla! Muutamat ihmisryhmät tulevat erikoisesti esille. 
 
1)  SAMARIALAISET 
 
Laupias samarialainen, 10:30-37. Parantunut pitalinen, joka tuli Jeesusta kiittämään, oli 
samarialainen; loput olivat juutalaisia:  
 
 ”Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä  
ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli SAMARIALAINEN” 
(17:15-16). 
 
Jaakob ja Johannes halusivat tulen alas taivaasta samarialaisten niskaan, koska he olivat töykeitä 
Jeesukselle. Apostolien teoissa Johannes joutuu palaamaan Samariaan rukoilemaan, että 
samarialaiset voisivat ottaa vastaan Pyhän Hengen tulen. Jeesus: ”Voitte rukoilla tulta taivaasta 
heille, mutta ette niin kuin kuvittelette.” 
 
14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että SAMARIA oli ottanut vastaan 
Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.  
15. Ja tultuaan sinne nämä RUKOILIVAT HEIDÄN EDESTÄNSÄ, ETTÄ HE SAISIVAT PYHÄN HENGEN;  
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran 
Jeesuksen nimeen.  
17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja HE SAIVAT PYHÄN HENGEN. (Apt.8:14-17). 
 
2) PAKANAT 
 
Luukas itse oli pakana.  Pakanat pulpahtavat tuon tuostakin esiin hänen kertomuksissaan. 
Esimerkiksi Sarpatin leski ja Naiman syyrialainen. 
 
25. Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 
kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan,  
26. eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan LESKIVAIMON TYKÖ SIIDONIN-
MAAN SAREPTAAN.  
27. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut 
puhdistetuksi, vaan ainoastaan NAIMAN, SYYRIALAINEN." (4:25-27). 



 
3) HYLJEKSITYT IHMISET 
 
Luukas huomioi ne, joita muuta eivät edes katso, saati kosketa. Ainoa kohtelu ihmisten taholta oli 
halveksunta: pitaliset, veronkerääjät, paimenet, prostituoidut jne. Luukas oli kiinnostunut 
yhteiskunnan hyljeksimistä ihmisistä. 
 
4) NAISET 
 
Martta ja Maria. Nainen, joka koski Jeesuksen viitanlievettä.  Naiset, jotka itkivät, kun Jeesus 
kantoi ristiään.  Luukas viittaa kymmeneen (10) naiseen, joita ei mainita muualla. Jälleen hänessä 
pääsee läpi perhelääkärin ote. Tämä kaikki tekee Luukkaan evankeliumista suositun naisten 
keskuudessa. 
 
5) KÖYHÄT 
 
Aivan kuin Luukas olisi puolueellinen köyhien hyväksi.  ”Autuaita ovat köyhät.”  ”Voi teitä rikkaat.” 
 
”Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on 
Jumalan valtakunta. .. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!” 
(6:20,24). 
 
 Ja Jeesus kirosi rikkaat. MATTEUS puolestaan sanoo:  ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät” 
(Matt.5:3).  LUUKAS sanoo: ”Autuaita olette te köyhät.”  Vain köyhät! Luukkaan mukaan köyhyys 
on siunaus. Uskomatonta! Siksi Luukkaalla oli erityinen kiinnostus leskiin, jotka olivat jääneet vaille 
miehensä tuloja. Evankeliumissa nousee esille leski toisensa jälkeen. 
 
6) SYNTISET 
 
Luukkaalla oli erityinen sija syntisille. Mitä Raamattu tarkoittaa SYNTISELLÄ IHMISELLÄ? 
 
Olin (Pawson) Israelissa bussissa. Israelilainen kuljettaja ja israelilainen opas istuivat edessä. Minä 
(Pawson) puhuin mikrofoniin ja sanoin:  ”Haluan, että ymmärrätte, mikä on syntinen?” ”Meillä on 
kaksi syntistä tässä linja-autossa.” ”He molemmat istuvat edessä.” 
Näiden kahden selkä suoristui ja he tuijottivat suoraan eteensä. Sanoin, että nämä kaksi miestä 
ovat syntisiä. Syntinen on se, joka on luopunut yrittämästä Mooseksen lain täyttämistä. Tänään 
on sapatti. Tuon ei pitäisi ajaa bussia, ja toisen ei pitäisi opastaa… mutta heidän täytyy pysyä 
hengissä ja pitää perheensäkin hengissä, eli tehdä työtä. He rikkovat  Mooseksen lakia vastaan 
meidän takia. He ovat siis syntisiä. 
Syntinen on ihminen, joka sanoo: ”En pysty pitämään koko lakia.” Sanoin, että Jeesus on syntisten 
ystävä. Ei hän pitänyt oikeaoppisista ihmisistä, jotka pitivät koko lain. Hän ystävystyi oppaamme ja 
kuljettajamme kaltaisten kanssa. Hän rakasti heitä ja he rakastivat Häntä.  
Molemmat kääntyivät ympäri ja hymyilivät korvasta korvaan. Heidän päivänsä oli pelastettu! He 
olivat mukavia ihmisiä; eivät pahoja rikollisia. Mutta he eivät kyenneet pitämään lakia. Elämä oli 
liian rankkaa. 
Tämä oli se laji ”syntisiä”, joita Jeesus rakasti  - ja he rakastivat Häntä. Ihmeellistä! 



Tästä syystä fariseukset vihasivat Häntä, koska Hän veljeili niiden kanssa, jotka eivät pitäneet 
lakia. 
 
7) TAIVAALLISET OLENNOT 
 
Tämä on humanitaarinen evankeliumi, mutta myös YLILUONNOLLINEN. Se ei ole kiinnostunut 
ainoastaan ihmisistä maan päällä, vaan myös taivaallisista olennoista. Tässä evankeliumissa on 
enkeleitä enemmän kuin missään muussa.  Yhä uudelleen enkelit ilmestyvät kertomuksiin. 
Elisabetille ja Sakariaalle ilmoitettiin Johannes Kastajan syntymä – Jeesuksen syntymä taas 
Marialle (ja myös Joosefille). Kiusausten ajan enkelit palvelivat Jeesusta. Getsemanessa enkelit 
vahvistivat Häntä. Taivaallisia olentoja pitkin matkaa! 
 
8)  YLISTÄJÄT 
 
Tämä on ylistyksen ja palvonnan evankeliumi. Se nostaa ihmisen tuon tuostakin taivaallisiin. 
Luukas oli palvoja. 
 
46. Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,  
47. ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;  
48. sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät 
minua autuaaksi.  
49. Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,  
50. ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.  
51. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset 
sydämessään.  
52. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.  
53. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. (1:46-53). 
 
9) RUKOILIJAT 
 
Luukas kirjoittaa paljon rukouksesta. Jeesus nousee toistuvasti vuorelle kysymään Isän tahtoa: 
1) Isä, mitä minä seuraavaksi teen? 
2) Kenet valitsen opetuslapsekseni? 
3) Haluatko, että lähden täältä? 
 
------------------------------------ 
 
LUUKKAAN EVANKELIUMIN YHTEENVETO 
 
Luukkaan evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Jokainen voi löytää siitä paikkansa. Jokainen voi 
samastua johonkin tässä evankeliumissa ja sanoa: ”Aivan, ihan kuin minä.” Siksi se on niin hyvä 
pakanamaailmalle. Olemme pakanoita, joten se on hyvä antaa pakanoille. Luukas halusi, että 
Jeesus on kaikkia varten. Hän käyttää termiä : ”Kaikelle lihalle.” 
 
”Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi 
ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja KAIKKI LIHA ON NÄKEVÄ JUMALAN AUTUUDEN” (3:5,6). 
 



'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni KAIKEN LIHAN 
PÄÄLLE, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 
vanhuksenne unia uneksuvat” (Apt.2:17). 
 
Pelastus on riippumaton ihonväristä, rodusta, sukupuolesta jne. Jeesus on MAAILMAN 
VAPAHTAJA! Vaikka Luukas aloittaa juutalaisesta asiayhteydestä, hän lopettaa toisen osansa (Apt.) 
pakanavaltakunnan pääkaupunkiin, Roomaan.  
 
”Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan 
valtakunnassa” (13:29). 
 
Tässä on maailmanlaajuinen näky.  MATTEUS näkee Jeesuksen ”juutalaisten kuninkaana”. Tässä 
LUUKAS sanoo:  ”Ei. Hän on maailman Vapahtaja!” Hän on kaikkia varten. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 
 


