tanut meidän tähtemme sovittaen näin huonon
taloudenhoitomme Isän edessä. Näin meillä on
rauha Jumalan kanssa. Autuas on todellakin palvelija, jonka asiat on näin hoidettu.

sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä
kuuntelemassa häntä. (Luuk. 19:41–48)

V

Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän
puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: ”Kunpa sinäkin
tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta
nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka
puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun
asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska
et tajunnut etsikkoaikaasi.” Jeesus meni temppeliin
ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa.
Hän sanoi heille: ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni
on oleva rukouksen huone.’ Mutta te olette tehneet
siitä rosvojen luolan.” Hän opetti sitten joka päivä
temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan
johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois
tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä,

ain kaksi kertaa Raamattu kertoo Jeesuksen
itkemisestä, Lasaruksen haudalla ja Jerusalemin kaupungin kohtalon tähden. Harvinaistahan se on, että mies itkee – ainakaan toisten
nähden. Pieni lapsi itkee jo vähäisestäkin mielipahasta, mutta ei enää mies, siihen tarvitaan todella
järkyttävä syy. Syy oli merkittävä niissä tapauksissa, joissa Jeesuksen kerrottiin itkeneen.
Jeesus itki Jerusalemin kaupungin ja sen asukkaiden tähden sitä, etteivät he tunteneet etsikkoaikaansa. Hän näki, mitä tämä merkitsi jerusalemilaisille. Hän näki sielunsa silmin kaupungin
ja sen asukkaiden edessä olevan hirvittävän kohtalon. ”Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja
käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat
maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei
jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.”
Jerusalemilaiset eivät tunteneet etsikkoaikaansa!
Jeesus etsi heitä, mutta he eivät ottaneet Häntä
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vastaan. Historiasta me tiedämme, kuinka Jerusalemin kaupungille kävi vuonna 70 jKr.: kiveäkään
ei jäänyt kiven päälle roomalaisten piirittäessä ja
lopulta hyökätessä ja tuhotessa sen.
Kristinoppimme opettaa etsikkoajasta: ”Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti
vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan
etsikkoajaksi.”
Jumala etsii meitä monella eri tavalla. Joku joutuu sairasvuoteelle, ja siinä Herra lähestyy ja etsii
häntä. Toinen joutuu läheisen tai omaisen kuolinvuoteen ääreen. Se on silloin väkevää elämän
ja kuoleman Herran puhetta. Kun ihminen itse
astuu kuoleman porttien läheisyyteen, siinäkin
Herra vielä tarjoaa armoaan ihmislapselle. Vaikeuksiin ja ahdistuksiin joutuessaan moni tuntee
tarvitsevansa Isän turvallista kättä, johon voi tarttua. Usein ahtaat ajat ovat armonaikoja. Ne ovat
samalla etsikonpäiviä.
Tavallisimmin Jumala etsii meitä sanansa kautta.
Hänen sanastansa kuuluu Hänen oma äänensä,
jolla Hän puhuttelee meitä. Jokainen hetki Herran Sanan ääressä on myös etsikon hetki.

Näin Jumala etsii meitä ja on kutsunut läpi elämämme. Kuitenkin on niin äärettömän paljon
niitä, jotka pakenevat Häntä eivätkä tahdo kuulla
Hänen ääntänsä. Hän puhuttelee omassatunnossamme, mutta järkyttävän moni ei tahdo kuunnella. Kun Jeesus muinoin näki ihmisten näin
tekevän, Hän itki. Hän itki sitä, että ihmiset näin
vetivät kirousta päällensä.
Mitä Jeesus mahtaakaan ajatella meistä ja koko
Suomen kansasta nähdessään täällä vallitsevan
elämänmenon? Täytyy toivoa ja pelätä, ettei Hän
katsoisi samalla tavalla kuin Jerusalemin kaupunkia ja sen asukkaita ja itkisi Suomenkin kansaa.
”Voi, jospa sinä Suomen kansa tietäisit tänä päivänä, mikä sinun rauhaasi sopii.” Usein Hän on
saanut etsiä turhaan.
Miten on meidän itsemme laita? Kun Herra muinoin meni temppeliin, Hän tapasi siellä rahanvaihtajia, myyjiä ja ostajia. Hän ajoi heidät sieltä pois.
Kun Herra katselee tänään meidän sydämeemme,
jonka Hän on tehnyt Pyhän Hengen temppeliksi,
niin tavanneeko Hän sydämemme liiaksi kääntyneenä tämän maailman huoliin? Löytäneekö Hän
sydämestämme, että sielläkin käydään kauppaa
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maailman kanssa? Osa sydämestä on tämän maailman vallassa, sen ahneudessa ja muiden himojen
orjuudessa.
Kristityn ihmisen täytyy olla aina valveilla, ettei
hänkin uppoaisi kokonaan tähän maailmaan, niin
että iäinen autuus jää vain syrjäasiaksi. Onhan
meidän tosin elettävä maailmassa ja hoidettava sen
asioita, mutta ne eivät saa olla painamassa mammonan orjuuteen eivätkä erottamassa Herrasta,
vaan päinvastoin ajamassa Herran eteen, turvaamaan Häneen ja kertomaan puutteemme Hänelle.
Olisi todella vaarallista mennä etsikkoajan ohi
tarttumatta siihen. Jumala varjelkoon meitä tästä!
Älkäämme siis paaduttako mieltämme ja sulkeko
korviamme, kun Herra kutsuu. Pyytäkäämme
etsikkoaikaa itsekin, ja sitä, että voisimme vaeltaa kuuliaisuudessa ja omatunto herkkänä. Silloin voimme tuntea etsikkoaikamme ja kuunnella
Herran puhetta.
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ONKO KRISTILLISYYTEMME
SANOISSA VAI TEOISSA?
Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat
ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten
kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he
tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He
käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla
istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te
antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain
yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä,
sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa.
Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä
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