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VALMISTAKAA HERRALLE TIE 

Mt 11:11-19 

(3 adv. II vk) 

Saarnaamaton saarna  

(12.12.2010) 

 

 

JOHDANTO 

 

a.  Kirkkovuoden alussa ennen joulua on kolme adventtia. Adventti tulee latinalaisesta 

sanasta ”adventus” ja merkitsee ’saapumista’ ja ’tulemista’. 

 

b.  Ensimmäinen adventti muistuttaa meitä Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta – toinen 

adventti muistuttaa Jeesuksen toisesta tulemisesta – ja kolmas adventti muistuttaa 

Jeesuksen kolmannesta tulemisesta eli Jeesuksen tulemisesta syntisen ihmisen 

sisimpään, meidän elämäämme. 

 

c.  Kolmeen asiaan tartumme kolmannen adventin tekstissämme. Puhumme 

- Tien valmistajista, 

- Maaperästä, johon tietä tehdään ja 

- Lopuksi muutama sana tekstimme toisesta jakeesta, jota varsin                       

  yleisesti pidetään UT:n vaikeimmin tulkittavana kohtana. 

 

 

1. TIEN VALMISTAJAT (Mt 11:11,13-15) 

 

1.1 Johannes Kastaja 

 

Tekstimme kertoo Johannes Kastajasta. Johannes Kastajaa kutsutaan aivan yleisesti 

Jeesuksen ensimmäisen tulemisen tienvalmistajaksi. Jeesus sanoo hänestä: 

 

1.1.1  Ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin           

Johannes Kastaja (11:11a). 

 

Johannes Kastaja oli viimeinen VT:n profeetta. Mooses oli lakinsa avulla 

osoittanut, kuinka kipeästi Vapahtajaa tarvitaan. Uhrien sekä muiden 

messiaanisten esikuvien kautta hän oli osittanut, millainen tämä Vapahtaja 

tulee olemaan.  

 

Johannes Kastaja osoittaa jo ilmestynyttä Vapahtajaa, joka Jumalan Karitsana 

ottaa pois maailman synnin. Profeetat olivat ennustaneet, kuinka joskus 

tulevaisuudessa saapuvan Kristuksen kautta taivas avataan syntisille.  Mutta 

Johannes Kastaja näki sen jo avoimena Kristuksessa. 

 

Siksi Johannes Kastaja ei ollut vain profeetta, vaan myös profetia, josta oli 

ennustettu VT:ssa. Hän oli toinen Elia, mies, joka valmisti Kristuksen 

ensimmäistä tulemista Elian Hengessä ja voimassa. Siksi Johannes Kastaja 
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pystyi saarnaamaan parannusta synnistä, mutta myös evankeliumia syntisille 

suurenmoisella tavalla. Siksi hän oli todellinen airut, joka nöyrästi vetäytyi 

taustalle, kun Jeesus saapui. Hän tahtoi, että Jeesuksen vaikutus kasvaa ja 

hänen vähenee. 

 

Itse asiassa Johannes Kastajasta alkoi VT:n Messias-profetioitten 

täyttymyksen aika. 

 

1.1.2  Mutta Jeesus sanoi Johannes Kastajasta myös näin: Vähäisin taivasten 

valtakunnassa on suurempi kuin hän (Johannes Kastaja) (11:11b). 

 

Johannes Kastaja näki ainoastaan Kristuksen työn alun, mutta me saamme 

nähdä myös sen lopun. Johannes Kastaja ei nähnyt pitkäperjantaita, jolloin 

maailman synnit sovitettiin, ei pääsiäistä, jolloin maailma julistettiin 

vanhurskaaksi, ei helluntaita, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin ja uuden liiton 

seurakunta syntyi, ei aikaa, jolloin Jeesukselle tehdään opetuslapsia kaikista 

kansoista kastamalla ja opettamalla. 

 

Vähäisinkin uuden liiton uskova on nyt osallinen kaikesta tästä. 

 

1.2 Tämän päivän Johannes Kastajat 

 

1.2.1  Missä ovat tämän päivän Johannes Kastajat? Kautta koko uuden liiton 

historian on esiintynyt Jumalan lähettämiä henkilöitä, joiden työ on ollut tien 

valmistamista Jeesukselle. Sellaisia ovat olleet esim. Luther, Paavo 

Ruotsalainen, Fredrik G. Hedberg, Henrik Renqvist, Lars Leevi Laestadius ja 

monet muut. 

 

1.2.2  Mutta eivät ainoastaan he, vaan myös me pienet, kaikki, joille on tullut 

eläväksi Jeesuksen sana opetuslapsilleen: Niin kuin Isä on lähettänyt minut, 

niin lähetän minäkin teidät maailmaan – että te menisitte ja kantaisitte 

hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi (Jh 20:21; 15:16). 

 

1.3 Tien valmistajille Jeesus kirkastaa sanansa 

 

1.3.1  Tien valmistajille Jeesus kirkastaa sanansa. Vankilaan jouduttuaan Johannes 

Kastaja joutui ahdistuksiin ja epäilyksiin Jeesuksen suhteen. 

 

Silloin Jeesus sanoi Johannes Kastajan oppilaille: Menkää ja kertokaa 

Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat 

kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, 

ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu 

minuun. (Mt 11:4-6). 

 

Toisin sanoen Jeesus käski kertoa Johannekselle, että VT:n Messiasta 

koskevat profetiat täyttyvät parasta aikaa eli Raamattu toteutuu Jeesuksessa. 

Näin Johannes Kastaja tuli sidotuksi Jumalan sanaan, ja sen tähden hän pysyi 
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vakaumuksessaan Jeesuksen messiaanisuudesta loppuun saakka ja kuoli sen 

tähden marttyyrina. 

 

1.3.2 Myös tämän päivän Jeesuksen tien valmistajien tuntomerkkinä on Jumalan 

sanaan sitoutuminen. He saarnaavat Raamattua ja Raamatun Kristusta, jossa 

Jumalan antamat profetiat toteutuvat. 

 

Ne, jotka eivät ole sidottuja Raamatun sanaan, eivät ole myöskään Jeesuksen 

tien valmistajia. He ovat eksyttäjiä. 

 

1.3.3  Meidän tämän päivän tien valmistajien olisi opittava Jeesuksen, Johannes 

Kastajan ja apostolien tapa saarnata. 

 

He lähtivät Kirjoituksista ja osoittivat, että Kirjoitukset ovat käyneet toteen. 

He lähtivät Mooseksesta ja profeetoista ja näyttivät toteen, että Jeesus on 

Kristus. Toisin sanoen he ottivat esille VT:sta Messias-ennustuksia ja 

osoittivat, että ne sopivat Jeesus Nasaretilaiseen ja täyttyvät hänessä. 

 

 

2. MAASTO (Mt 11:16-19) 

 

Mutta millaista on se maaperä, johon Kristuksen tulemiselle on tietä 

valmistettava? 

 

2.1 Jeesuksen aikalaiset 

 

2.1.1  Millaisia olivat Jeesuksen aikalaiset? Johanneksen ja Jeesuksen aikana ihmiset 

olivat torilla leikkivien oikuttelevien lasten kaltaisia, joiden leikki ei suju. 

Yksi ehdottaa hääleikkiä, mutta se ei kelpaa, koska se on liian kepeää. Toinen 

ehdottaa hautajaisia, mutta sekään ei kelpaa. Siinä on surulliset sanat ja ikävä 

sävel. Jokainen haluaa seurata omaa tahtoaan eikä sopeudu mihinkään 

yhteiseen. 
 

2.1.2 Jumalan valtakunnan ylenkatsojille ei kelvannut laki, sillä se oli syntisille 

itkuvirttä. Laki sanoo, että me olemme kuolleet synteihimme, mutta se ei 

saanut ihmisiä itkemään, katumaan syntejään ja etsimään pelastusta? Sen 

tähden että he pitivät lain sanan leikkinä, he eivät uskoneet syntejään niin 

suuriksi ja Jumalan vihaa niin ankaraksi, kuin laki sanoo. 
 

Ei heille kelvannut myöskään evankeliumi, joka kertoo Yljän rakkaudesta sekä 

morsiamesta, joka on Yljän rakkauden tähden vanhurskauden vaatteella 

verhottuna pyhä ja tahraton. Evankeliumi oli heille vain kuin kaunista 

häämusiikkia, ei enempää. Ihmiset kuvittelivat selviävänsä omillaan sekä 

ajassa että iankaikkisuudessa. 

 

2.2 Entä tämän päivän ihmiset? 
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2.2.1  Entä tämän päivän ihmiset? Tiedoistaan ylpeilevä ihminen on tänään yhtä 

lapsellisesti käyttäytyvä kuin 2000 vuotta sitten. Se hylkää viisauden ja tiedon 

nimissä kristillisen sanoman, joka on kyllä paljossa järkemme ja 

ymmärryksemme ylittävää, mutta järjetöntä se ei ole, vaikka monet 

itseviisaudessaan niin luulevat. 

 

 2.2.2 Samalla kun aikamme ihminen hylkää Jumalan totuuden, se antautuu monien 

pakanallisten uskomusten harrastajaksi ja kannattajaksi, vaikka ne ovat 

paljossa pelkkää järjettömyyttä ja lisäksi vaarallisia. Pari esimerkkiä: Entisessä 

Neuvostoliitossa kiellettiin kristinuskon sanoma valheena ja siksi 

turmiollisena ja vaarallisena. Samalla kuitenkin meedioilla oli vapaa pääsy 

aina vallanpitäjien palatseihin saakka. Olen saanut omin silmin todeta tämän 

Mordvan pääkaupungin Saranskin presidentin palatsissa. Myös tämän päivän 

Saksan lukuisissa sairaaloissa meedioparantajilla on virallinen asema. Aivan 

käsittämätöntä!  

 

2.2.3 Näin ihmiset tekevät turhaksi Jumalan pelastussuunnitelman heitä kohtaan. He 

hylkäävät Jumalan valtakunnan ja kääntyvät pahojen henkien ja sielujen 

murhaajan puoleen.  

 

2.3 Todellinen Kristuksen seuraaja on aina syrjitty 

 

2.3.1 Todellinen Kristuksen seuraaja on aina syrjitty. Tosiasia on, että kun ihmiset 

eivät halua kuunnella totuutta, he etsivät verukkeita, ja usein juuri Kristuksen 

todistajista ja heidän työstään. Joku onkin sanonut, että Jumala on jättänyt 

kautta aikojen omiinsa joitakin virheitä, jotta niillä, jotka eivät tahdo kääntyä, 

olisi mihin pahentua.  
 

2.3.2  Johannes Kastajaa moitittiin, samoin Jeesusta, vaikka hän oli synnitön ja 

virheetön. Molemmat menettivät maineensa, kunniansa, viimein henkensäkin. 

Silti tyhjä hauta pääsiäisenä todistaa, että kerran voiton äänet kaikuvat siellä, – 

ja vain siellä –  missä Jumalan kunniaksi tässä ajassa huudettiin julki totuus ja 

siihen uskossa turvauduttiin. 

 

 

3. HYÖKKÄÄJÄT JA TEMPAAJAT (Mt 11:12) 

 

3.1 Juuri tätä jaetta monet pitävät UT:n vaikeimpana jakeena selittää 

 

 3.1.1.  Juuri tätä jaetta monet pitävät UT:n vaikeimpana jakeena selittää.   

  Kysymys on siitä, keitä olivat nuo ”jotkut”, jotka yrittivät temmata  

  Jumalan valtakunnan itselleen? Toisin sanoen onko tässä sanat  

  ’väkivallasta’ ymmärrettävä positiivisesti vai negatiivisesti, myönteisinä  

  vai kielteisinä. Molempia tulkintoja esiintyy. – Lyhyt kommentti   

  jakeeseen: 

 

3.1.2  Ensiksikään, alkukielen tutkijat eivät anna apua jakeen ymmärtämiseen. Sanat 
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”biatsetai” ja ”biastai” = ’hyökkääminen’ ja ’hyökkääjä’ voidaan ymmärtää 

molemmin päin. Samoin on sanan ”arpatsoo” eli ’tempaamisen’ laita. Ei 

myöskään Luukkaan evankeliumissa oleva rinnakkaiskohta (Lk 16:16) auta 

meitä asiassa.  

 

3.2 Henkilökohtaisesti  

 

3.2.1  Henkilökohtaisesti kallistuisin seuraavan selityksen kannalle: Jeesus tuskin 

tarkoitti hyökkääjillä niitä, joille Jumalan valtakunta todella kuului ja joita 

siihen kutsuttiin, maan hiljaisia.  

 

3.2.2.  Sen sijaan Jeesuksen ajan valtiolliset ja uskonnolliset intoilijat ja hengelliset  

 johtajat – fariseukset ja kirjanoppineet – olivat väkivalloin tekemässä Jumalan 

valtakunnasta jotakin muuta kuin VT:ssa annettujen lupausten täyttymystä. He 

eivät ymmärtäneet, että tässä ajassa Jumalan valtakunta on inhimillisesti 

heikko. 

 

3.2.3.  Jeesus tuskin tarkoittaa tässä sitä, että niiden, jotka aikovat päästä Jumalan 

valtakuntaan, täytyy todella taistella esteitä ja pahuutta vastaan päästäkseen 

iankaikkiseen elämään. Näin päättelen siksi, että Jeesus puhuu tässä 

parhaillaan siitä väkivallasta, joka oli kohdistunut Johannes Kastajaan ja 

samalla Jeesuksessa esiin murtautuvaan Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen 

sen aja poliittiset ja uskonnolliset johtajat halusivat tehdä Jumalan  

 valtakunnasta vaikka väkisin itsensä näköisen, vahvan ja mahtavan.  

 

 Myös oman aikamme kirkollinen ja poliittinen eliitti Suomessa on lyöttäytynyt 

yhteen ja hengellisesti täysin harhautuneena menettelee tismalleen samoin. Se 

yrittää omia kristillisen kirkon ja taivasten valtakunnan itselleen olemalla 

jumalaton ja tottelematon Jumalan ilmoitukselle ja sakottamalla ja erottamalla 

viroistaan ne, jotka saarnaavat Raamatun Kristusta ja kuuliaisuutta hänen 

sanalleen.  

 

 

PÄÄTÖS 

 

a.  Meidän aikanamme kolmiyhteinen Jumala etsii uusia Johannes Kastajia, tien 

valmistajia, Kristuksen toista tulemista varten. 

 

b.  Maaperä, johon Jumalan sana kylvetään, on edelleenkin kovaa. Kun ihmiset sulkevat 

sisimpänsä Jumalan totuudelta, avaavat he samalla ovensa taikauskolle, pahoille 

hengille ja irstaalle elämälle sekä erottavat ilmoituksen sanalle, Raamatulle, uskolliset 

viroistaan ja tuomitsevat Jeesuksen todelliset seuraajat yhteiskunnan vihollisina 

rangaistuksiin. Niin viisas (=sokea) on sivistyksestään, tietämisestään ja tieteistään 

ylpeilevä tämän päivän suomalainen kirkko ja kansa.  

 

c.  Perille Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan pääsee vain se, joka ottaa lahjana vastaan 

Kristuksen ja hänessä syntien anteeksisaamisen ja Jumalan valtakunnan. Jumalan 
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lapset ovat armosta autuaita.  

 

Pyhä Henki etsii tänään täällä Helsingissä lisää tienvalmistajia Kristuksen toista 

tulemista varten.  

        Aamen! 

 

Virret:  5:1–4;  4:7–9;  188:1–5; 9:1-;  11:3–4  


