Saarna Oulun Rotuaarin messussa 27.5.2018
”Minä olen teidän kanssanne”. Näissä Jeesuksen sanoissa välittyy evankeliumin ydin. Uusi
testamentti sisältää 4 evankeliumia. Neljä erilaista kuvausta Jeesuksen elämän kaaresta kohdusta
hautaan. Sanoma ei rajoitu tähän. Ilosanoma on enemmän kuin vain kuvaus historian henkilöstä,
Jeesus Nasaretilaisesta. Sanoma ei tyhjenny siihen, mitä voimme mitata ja havainnoida. Jeesuksen
sanoissa ja teoissa, syntymässä ja kuolemassa murtuu ajan ja ikuisuuden raja. Kohtaamme hänessä
Jumalan. Jeesuksen syntymä merkitsee Jumalan tulemista yhdeksi meistä. ”Sana tuli lihaksi ja hän
asui meidän keskellämme”, näin kiteyttää evankelista Johannes. Jeesuksella on siis jumalallinen
alkuperä. Pitkäperjantain mustaa yötä seuraa kolmannen päivän kirkas aamuvalo. ”Kristus nousi
kuolleista. Kuolemalla kuoleman voitti”. Jeesus Kristus on maailman valo tänään. Hänet kohdataan
täällä, tässä juuri nyt käsillä olevassa historiassa ja ajan hetkessä. Tämä aika ei ole vain meidän,
vaan enemmän. Tämä on Jumalan aikaa. Tämä on aikaa, jossa Jumalan lupaukset täyttyvät. Matteus
korostaa kerronnan keskeisissä käänteissä, että Jumalan lupaukset täyttyvät. Evankeliumin
ensimmäisessä luvussa hän selittää: Jeesuksen syntymässä täyttyy VT:n profeetta Jesajan ennustus:
”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se
merkitsee: Jumala on meidän kanssamme”. Matteus toki tiesi, että Marian pojalle annettiin nimeksi
Jeesus eikä Immanuel. Ja kuitenkin Jeesuksessa täyttyy tämäkin profeetan ennustus. Jeesuksen
syntymä merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Taitavan kertojan tavoin Matteus palaa lopussa, evankeliumin viimeisessä luvussa alkuun.
Ylösnoussut itse todistaa, että Jesajan ennustama Jumalan lupaus on hänessä täyttynyt. ”Minä olen
teidän kanssanne”. Mestarin lupaus on väite, jota emme voi todistaa tieteen menetelmin päteväksi.
Kuitenkin miljoonat ihmiset kokevat, että he saavat jakaa elämänsä ilot ja murheet kuolleista
herätetyn Ystävänsä kanssa.
Kaste- ja lähetyskäsky, jonka äärellä tänään viivymme, on tiivistelmä tehtävästä, missiosta, jonka
Kristus on maailman laajalle kirkolleen antanut. Hän on solidaarinen työnantaja. Hän ei jätä
seuraajiaan yksin. Hän kulkee rinnalla.
Tehtävällä on kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtuutus. Menkää ja tehkää,
kastakaa ja opettakaa. Joku voi ajatella, että tämä tehtäväksi anto koskettaa vain kirkon
työntekijöitä. Tulkinta on väärä. Kirkossa toki on erilaisia tehtäviä, kastaminen on uskottu pappien
hommaksi. Kuitenkin meidät kaikki kristityt on jo pyhässä kasteessa kutsuttu Jeesuksen seuraajiksi
ja opetuslapsiksi.
Tohtori Martti Luther painottaa uudestaan ja uudestaan: ”Kirkon tekoja eivät ole vain pyhien
sakramenttien toimittaminen ja saarnaaminen. Kirkon tekoja ovat yhtä lailla kristittyjen teot
kodeissa ja työpaikoilla, harrastuksissa ja vapaa-aikana”.
Näillä kaikilla teoilla on yhteinen nimittäjä. Ne ovat rakkauden tekoja. Jeesus sanoo seuraajilleen:
”Te olette maan suola … te olette maailman valo”. Oppilaat eivät loista omaa valoaan. Oppilaat
loistavat taivaan valoa. He ovat suolana maailmassa, koska he tekevät Lähettäjänsä tekoja.
Perimmältään rakkauden teot ovat siis Jumalan tekoja.
Usein ne eivät ole suureellisia. Ne ovat maanläheisiä arjen tekoja kodeissa ja työpaikoilla. Teot ovat
välittämistä.
Pienetkin eleet ovat toivon merkkejä maailmassa, jossa kokonaiset ihmisryhmät ja kansakunnat
eristäytyvät toisistaan. Johtajat pullistelevat egoaan ja uhoavat vallalla ja voimalla ikään kuin elämä
kaikessa monimuotoisuudessaan olisi heidän omaisuutta ja ohjauksessa.

Suvivirren messua vietetään tänään kotikaupunkimme lisäksi monilla muillakin paikkakunnilla.
Saamme olla yhdessä tekemässä hyvää. Tänä vuonna tuemme nepalilaisten lasten ja nuorten koulun
käyntiä. Vuoden 2015 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen Kirkon Ulkomaanavun tuella on rakennettu
Nepaliin yli 300 koulua. Lähes 50 000 lasta on päässyt käymään koulua Kirkon Ulkomaanavun
rakentamissa tiloissa. Kirkon Ulkomaanapu, lyhennettynä KUA on Suomen suurin
kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja.
KUA, englanniksi Finn Church Aid määrittelee työnsä ihmisarvon puolesta ja identiteettinsä
kristillisenä avustusjärjestönä seuraavasti: Nyt seuraa pitkähkö lainaus:
”Olemme kristillinen avustusjärjestö
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestö, joka tekee
kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä kirkon valtuuttamana. Tällä
tavoin se toteuttaa kirkon kansainvälistä diakoniaa.
KUA on uskoperustainen järjestö, jonka toiminta perustuu Jeesuksen kultaisessa säännössä ja
rakkauden kaksoiskäskyssä tiivistämään lähimmäisenrakkauteen. KUA:n tavoitteena on luoda
toivoa, rakentaa rauhaa ja edistää oikeudenmukaisuutta.
Autamme valikoimatta
Jumalan tapa toimia maailmassa on hyvin inhimillinen. Hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja
heijastaa läsnäoloaan kaikissa luoduissa. Siksi jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas.
Tämän perusteella KUA auttaa valikoimatta ja toimii yhteistyössä kaikkien ihmisten kanssa.
Jeesuksessa Jumala on tullut ihmiseksi ja asettunut kärsivän ihmisen osaan. Apua tarvitsevassa
lähimmäisessä voimme kohdata itse Jeesuksen. Siksi lähimmäisestä välittäminen ja hänen
auttamisensa on erottamaton osa kristityn identiteettiä. Se on tapa, jolla kristityt ymmärtävät oman
tehtävänsä tässä maailmassa.
Edistämme oikeudenmukaisuutta
KUA toimii hauraissa olosuhteissa, joissa ihmisarvoisen elämän edellytykset ovat uhattuina. KUA
työskentelee laadukkaan koulutuksen, kestävän toimeentulon ja rauhan puolesta. Nämä tavoitteet
tukevat globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumista ja Jumalan ihmisille antamaa tehtävää
huolehtia luomakunnasta.
Jokaisen ihmisen arvon ja ihmisarvoisen elämän puolustaminen on luovuttamaton lähtökohta
KUA:n työssä. Ihmisarvoon perustuvat myös ihmisoikeudet, jotka ovat syntyneet kristinuskon sekä
muiden uskontojen ja vakaumusten yhteisten arvojen pohjalta. Oikeusperustaisena järjestönä KUA
on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen.
KUA:n toiminnassa on keskeistä erilaisten vakaumusten kunnioittaminen. KUA arvostaa
työntekijöidensä ja kumppaneidensa erilaisia maailmankatsomuksia ja vastustaa kaikkea
vakaumuksiin perustuvaa syrjintää. KUA edistää toiminnassaan uskontojen välistä yhteistyötä ja
vuoropuhelua. Uskonnot ovat merkittävä voimavara kestävän kehityksen edistämisessä ja
oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa.
Työnsä raamatullisen perustan Kirkon Ulkomaanapu sanottaa viittaamalla Johanneksen
evankeliumin 15. luvun jakeeseen 16: “Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte
hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy” (Joh. 15:16).
Vietämme tänään Pyhän kolminaisuuden päivää. Tälle pyhäpäivälle on annettu otsikko Salattu
Jumala. Jumala on salattu. Mutta Jumala ei ole tuntematon. Jeesuksen sanat ja teot kertovat meille
Jumalan mielenlaadusta, rakkaudesta.

Saamme kohdata hänet tänään pyhän ehtoollisen sakramentissa. Ehtoollinen on suuri salaisuus,
mysteeri. Se ei järjelle avaudu. Jumalan suuruus kätkeytyy siinä pieneen ja vaatimattomaan. Tilkka
viiniä, palanen leipää - tulet ravituksi. Sinua kannetaan. Uusi elämä versoo. Salatun Jumalan edessä
saamme ihmetellä, rukoilla nöyrästi, iloita, kiittää, ylistää ja palvoa. Ajan ja ikuisuuden raja on
murtunut. Jumala on meidän kanssamme.

