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Kylväjä

Eeli Jaatinen

Näin kesän kynnyksellä monet haluavat kasvattaa erilaisia kasveja.
Myös maatiloilla tämä on tärkeää aikaa.
Kevättöitä tehdään vauhdilla, nyt varsinkin,
kun sää on keväisempää ja aavistaa jo kesää.
Myös Jeesuksen aikaan ja hänen kotimaassaan
maanviljely oli tärkeää.
Siksi Jeesus otti varmastikin vertaukseksi
tutun aiheen.
Taivaan Isä haluaa, että kaikki kuulisivat Hänestä
ja ottaisivat Hänen sanan vastaan.

Missä vain Jeesus liikkui, Hänen seuraansa liittyi aina
joukoittain ihmisiä.
Kerran Jeesus oli opettamassa Genesaretin järven rannalla.
Hänen luokseen tuli niin paljon ihmisiä,
että hänen piti nousta veneeseen ja siirtyä järvelle.
Väkijoukko kerääntyi veden äärelle kuuntelemaan,
ja Hän kertoi heille vertauksen:
"Mies lähti kylvämään. Kun hän kulki eteenpäin heitellen kourastaan siemeniä
oikealle ja vasemmalle, osa siemenistä putosi tallatulle polulle,
Siinä jyvät tallautuivat, ja linnut lennähtivät nopeasti niiden kimppuun ja söivät ne.
Siemen on kuin Jumalan sana, jota kylväjä kylvää. Tällainen tien laitaan pudonnut
siemen on kuin ihminen, jotka kuulee Jumalan sanan mutta ei ymmärrä sen
sanoman tärkeyttä. Elämän menot vievät hänen aikansa ja ajatuksensa.
Jotkin siemenet putosivat kalliolle, jossa oli vain ohuesti multaa. Kun siemen ei
pystynyt juurtumaan lujasti, oras kasvoi liian nopeasti. Aurinko porotti ja kuivatti
oraan.

Kalliolle pudonnut siemen on kuin ihminen, jotka Jumalan sanan kuullessaan ottaa
sen iloiten vastaan. Hän ei kuitenkaan syvenny siihen ja uskoo vain hetken aikaa.
Heillä ei ole juurta, ja niin he vaikeaan tilanteeseen joutuessaan luopuvat.
Jotkin siemenet putosivat ohdakkeiden sekaan, ja kun oras kasvoi, kasvoivat
ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen.
Ohdakkeisiin pudonnut siemen tarkoittaa ihmistä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten
rikkaudet ja vallanhalu tukahduttavat sanan siemenen. He eivät tuota kypsää satoa.
Mutta osa siemenistä putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti runsaan sadon mikä
kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä ja mikä sata jyvää.
Tämä hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa ihmistä, joka kuulee Jumalan
sanan, ottaa sen vastaan ja haluavaa tehdä sen mukaan. Nämä ihmiset tuottavat
runsaan sadon. Välittävät sanaa Jumalasta ja Hänen rakkaudesta ja välittämisesta.

