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Minä annap teille levon - Kristuksen hellä ies

Sovelias ja hellä ies raskaassa maailmassa. Onko sellaista olemassa
kaan? Eikö ies ole juuri eräs niistä asioista, jotka tekpvät elämän maa""l
päällä raskaaksi? Raamattu todi~taa tästä v~rikkäästi. Ies, orj;Juden ies,
taakkojen ies esiintyy yhä uudelleen sorron, vankeuden, kohtuuttomien
kuormien ja ilottoman raadannan kuvana. Kovakouraiset hallitsijat taa
koittavat kansojaan raskailla ikeillä. Pienet ortajat seuraavat esimerkkiä
taakoittamalla omia päiväläisiään ja orjiaan vielä raskaammilla ikeillä.
Profeetat lausuvat Herran nimessä vastalauseensa. Tämä ei ole Jumalan
tahto. Israel tulee aivan turhaan uhreineen ja paa toineen Herran eteen.
"Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla
nyrkillä. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vää
ryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että
särjette kaikki ikeet?".

Saama kaikui kuitenkin silloin, kuten nykyään, useimmiten kuuroille
korville. Sorron ies painoi edelleen ihmisten hartioita raskaana, myös
rauhan ja menestyksen hyvinä aikoina. Kulttuuri ei ollut koskaan ku
koistanut niin kuin kuningas Salomon loistokkaina päivinä. Kaikkialla
rakennettiin loisteliaita julkisia rakennuksia, temppeleitä ja palatseja, va
rastokaupunkeja ja talleja. Kauppalaivasto toi maahan ylellisyystavaroi
ta, joiden veroisia ei ollut koskaan nähty. Kehuskeltiin sillä, että hopea
oli Jerusalemissa yhtä yleistä kuin kivi ja setri yhtä yleistä kuin syko
moripuu alangolla. Mutta kun Sålomo kutsuttiin isiensä tykö, kävi ilmi,
miten hänen kansansa oli kokenut kaiken tämän ihanuuden. He lupasi
vat hänen pojalleen Rehabeamille alamaisuutensa yhdellä ehdolla. "Si
nun isäsi teki meidän ikeemme raskaaksi; mutta huojenna sinä nyt se
kova työ, jota isäsi teetti, ja se raskas ies, jonka hän pani meidän nis
kaamme, niin me palvelemme sinua". Heidän vaatimuksessaan oli jo
tain ilmeisen oikeutettua. Entiset Salomon ministerit ja neuvonantajat
neuvoivat nuorta kuningasta antamaan periksi. Hän oli kuitenkin ympä
röinyt itsensä uusilla avustajilla, nuorilla miehillä, jotka tiesivät vanhuk
sia paremmin, kuinka maailmaa tulee hallita. Hän kuunteli heitä, ja loppu
on historiaa. Israel jakaantui eikä koskaan palannut sellaiseksi, kuin Daa
vidin ja Salomon päivinä.

les 011 siis taakka, se on vaiva. On Jumalan armoa ja hyvää työtä, että
hän voi keventää iestä. "Minä ikään kuin nostin ikeen heidän leukapie
liltänsä, kumarruin heidän puoleensa ja syötin". Jos Jumala taas asettaa
ihmi en ikeen alle, se saattaa olla kuritus tai rangaistus. "Mutta minä
käyn käsiksi hänen kauniiseen kaulaansa. Minä valjastan Efraimin: Juu
da saa kyntää, Jaakob äestää." Tämäkin kuuluu Jumalan tulevaisuuden-
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lupauksiin, toivoon vapahduksesta ja pelastuksesta: "Sillä heidän kuor
mansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä
särjet niin kuin Midianin päivänä."

Ies kuuluu sii raskaaseen, kovaan, epäoikeudenmukaiseen ja vangit
tuun maailmaan.

Mitä tarkoitetaan hellällä ikeellä raskaassa maailmassa?
Kuten kaikki tiedämme, Jeesus sanoo: "Minun ikeeni on ovelias ja
kuormani on keveä". Hän sanoo näin kutsuessaan kaikkia työtätekeviä
ja raskautettuja luok een. Hän sanoo antavansa heille rauhan, jos he
ottavat päälleen hänen ikeensä ja oppivat hänestä.

Monet kuulijat tun ivat varmasti ilmaisun "sovelias ies" tai "hellä ies".
He olivat kuulleet fariseu ten puhuvan lain ikee tä. Ehkä he eivät uo
raan käyttäneet sanaa "hellä", mutta he puhuivat joka tapauksessa iha
nasta ikeestä, hyvästä ikeestä, ilolla kannettavasta ikeestä.

Fariseukset olivat herätyksen perillisiä. Kaksisataa vuotta aiemmin oli
jouduttu käymään taistelua elämästä ja kuolemasta Aleksanteri Suuren
antiokialaisia seuraajia vastaan, jotka halusivat autuuttaa barbaarit hel
lenistisellä maailmankulttuurillaan. Juutalainen kansa oli herännyt ja tun
nistanut perintönsä tärkeyden. Fariseuk ista oli tullut herätyksen johta
jia. He halusivat täydellä vakavuudella pysyä Herrassa ja hänen lais
saan. Lain oli hallittava koko yhteiskuntaa ja jokai en juutalaisen elä
mää, pienimpään yksityiskohtaan. Kaikki pyrkimykset kompromissien
tekemiseen torjuttiin tietoisesti. Nimitys "fariseukset" tarkoittaa nimen
omaan "erottautujat", lahkolai et. Herran laki oli heidän kunniamerk
kinsä ja ilonaiheensa. 12 vuoden iässä tultiin "lain pojaksi", lain ikeen
kantajaksi. Kyseessä oli hyvä ies, ihana ies. Tiedettiinhän, että Jumalan
laki on annettu ihmisten parhaaksi. Laki on Jumalan huolenpidon ja
hyvyyden ilmaus. Laki vaatii oikeudenmukaisuutta ja laupeutta. Kovas
sa ja raskaassa maailmassa Jumalan lain oli tarkoitus luoda järjesty tä,
oikeutta ja turvallisuutta.

Fariseukset lähtivät siis ajatuksista, joihin jokainen kristitty voi sydä
mestään yhtyä. Myös Uusi testamentti sanoo, että lain tarkoitus on pitää
oikeutta voimassa ekä rajoittaa väkivaltaa ja laittomuutta. Paavali sa
noo, että laki on pyhä, vanhur kas ja hyvä. Jumala on kirjoittanut sen
myö pakanoiden sydämiin. Siksi he saattavat, ainakin toi inaan, olla
itselleen lakina ja saada aikaan paljon hyvää. Esivallan eli valtion ja
yhteiskunnan tehtävä on lain ylläpitäminen eli oman edun tavoittelun
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rajoittaminen sekä oikeuden ja laupeuden puolustaminen. Tämä on hy
vää kristillisyyttä, myös luterilaista kristilli yyttä. Luterilai et teologit
ovat aina puhuneet lain ensimmäisestä käytö tä, oikeuden ylläpitämises
tä maailmassa. Tässä tehtävässä jokaisen kristityn tulee olla mukana
myös kansalaisena, ammatinharjoittajana, luottamushenkilönä tai äänes
täjänä vaaleissa.

Fariseusten yritys meni kuitenkin jollain tavalla takalukkoon. Heidän
ratkaisuaan maailman ongelmiin ei suositella missään kohdassa Uudes
sa testamentissa. Ratkaisuna oli radikaalisti toteutettu teokratia, jossa
lakia noudatettaisiin. Sorron ja epäoikeudenmukaisuuden ikeet murret
taisiin ottamalla lain ies kannettavaksi ilona ja kunniana.

Se ei toiminut. On jotain, mitä laki ei kykene aikaansaamaan, sanoo
Uusi testamentti. Nimittäin todellista rakkautta, aitoa hyvyyttä, todellis
ta yhteyttä, todellista Jumalan tahdon mukaista elämää. Sitä laki ei kykene
aikaansaamaan, koska se on "lihan heikentämä". Jokin tekijä ihmisluon
nossa, vanhas a ihmises ämme, perisynti, syntiturmelus tai miten itä
nimitämmekin, keksii aina itselleen uusia toteuttamistapoja. Kannamme
si ällämme egoismia, luonnollista halua ajatella ensin itseämme, taipu
musta luistaa taakoista ja velvollisuuksista, siirtää syyn toisten niskoille,
antaa jonkun muun ottaa vastuun ja olla syntipukkina - kaikki tämä on
ohjelmoitu luontoomme. Tämä on se "synnin laki, joka asuu jä enis-
ämme". Laki voi rajoittaa tätä kaikkea pahuutta, mutta ei koskaan

hävittää sitä. Se voi yltää joihinkin egoi mimme puoliin ja ilmauksiin,
muttei koskaan lopulli esti kukistaa tätä. Siksi niin monet rehelliset
yritykset luoda onnellinen yhteiskunta ovat päättyneet traagisesti. Oman
voiton tavoittelu on ehkä estetty ja ihmiset pakotetaan jakamaan kan
santulo oikeudenmukaisemmin. Niin kuvitellaan, että hirviö on hallin
nassa ja täydellinen onni löytymässä - kunnes huomataan, että on myös
muita esteitä: ihminen on haluton ottamaan riskejä ja vastuuta, taipuvai
nen näkemään mahdollisimman vähän vaivaa ja suhtautumaan välin
pitämättömästi toisten ongelmiin. Tämä kaikki johtaa kaavoihin kangis
tumiseen, byrokratiaan, eristäytymiseen, yksinäisyyteen, sukupolvien
välisten ristiriitojen syntymiseen ja pakenemiseen vaikeasta maailmasta
alkoholin tai huumeiden ikeen alle - joka lupaa rauhan, mutta joka on
pidemmän päälle kaikkea muuta kuin lempeä.

Lain rajoittunut voima

Fariseusten kohdalla lain rajoittuneisuus tuli esille kahdessa asiassa, jot
ka ovat kaikkina aikoina yhtä ajankohtaisia. Ensimmäinen on itsetyyty-
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väisyys ja tuomitseminen. Jos joku ottaa Jumalan lain to issaan elämäs
sään, hän tulee helposti näkemään eron itsensä ja joidenkin muiden välillä.
Tähän meidän jokaisen silmä on harjaantunut. Siitä ei enää ole pitkä
askel fariseuksen paikalle temppelin etuo aan: "Kiitän sinua, Jumala,
etten ole kuin muut ihmiset". Farisealainen ihmisten jaottelu itseen ja
"muihin" voidaan ilmaista ehkä vielä karkeammin: Tämä kansa, joka ei
tUIme lakia, on kirottu.

Toinen suuri vaara on porsaanreiät. Jokainen laki on kodifioitu. Se
sisältää tietyt kiinteät käskynsä ja määräyksensä. Se saattaa muodostaa
hyvinkin pienisilmäisen verkon, jolloin päädytään antamaan kymmenyk
set mintuista, tillei tä ja kumi noista - muodossa tai toisessa. Tällaisella
verkolla on kuitenkin se kummallinen ominaisuus, että se päästää lävit
seen suuria ja tärkeitä asioita, joita ei voi muotoilla pykäliksi. Siksi
Jeesus nuhtelee fariseuksia siitä, että he pitivät tarkasti kiinni kaikista
lain pikkuasioista, mutta laiminlöivät oikeuden ja laupeuden.

Lepo työtätekeville ja raskautetuilIe
Hyvä fariseus siis piti lain iestä hyvänä asiana. Hän aattoi kutsua sitä
taivasten valtakunnan ikeek i. Hän kantoi sitä ylpeänä. Fariseukset kuu
luivat yleensä keskiluokkaan. He olivat verraten riippumattomia, yksi
tyisyrittäjiä tai muuten oman aikansa herroja. Se olikin tarpeen. Kaikki
pesumenot ja puhdistautumismääräykset vaativat paljon aikaa. Sapatin
pitäminen minuutilleen oli myös käytännön ongelma. Se oli kuitenkin
mahdollista, jos saattoi itse jossain määrin hallita itseään ja omaa ai
kaansa.

Köyhän kansan laita oli toinen. Päiväpalkallinen, työn taakoittama pien
viljelijä tai vuokraviljelijä tai askareiden alle nääntyvä perheenäiti ei
missään tapauk e sa kyennyt suomaan itselleen sitä aikaa vievää sään
töjen tarkkaamista, jonka farisealaisuus vaati. Näiden ihmisten parissa
esiintyi paljon harrasta hurskautta. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat
tehneet suurtyön perustamalla synagogia ja pitämällä huolta maanlaajui
sesta jumalanpalvelustoiminnasta. Kirjoituk ia luettiin ja selitettiin kan
san omalla kielellä. Koko Israelin hi toriassa oli tuskin ollut aikaa, jol
loin kirjoitusten sisältö olisi tunnettu paremmin. Siten tavallisille, yksin
kertaisille ihmisille muodostui u konnollinen ongelma. Farisealaisesta
elämän puhtaudesta tuli saavuttamaton ihanne. Kirjanoppineet olivat
onnellisessa asemassa. Heillä oli pullat hyvin uunissa. Tavallinen, köyhä
raukka sai kuitenkin elellä tietoisena suuresta puutteestaan, ehkä innok-
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kaassa ja vilpittömä sä kaipauksessa - ja ehkä salaa odottaen Israelin
lohdutusta, Herran Voideltua, jonka oli määrä kerran tulla ja jollain
salaperäisellä tavalla pää tää molemmista ikeistä, joiden alla nyt huo
kailtiin: lain ikeestä ja poliittisesta ortovallasta. Jos vain jaksaisi kestää
siihen päivään asti ...

Näitä hurskaita kansankerroksia on tapana kutsua "maan hiljaisiksi".
He löysivät ama tumiskohteita psalmeista, jois a puhutaan paljon Her
ran köyhistä ja vähäi istä. Evankeliumeissa kerrotaan niistä, jotka "odot
tavat Israelin lohdutusta" tai "IsraeLin vapautusta". On selvä, että eri
tyisesti juuri nämä ihmiset kokoontuivat Jeesuksen luo ja kuuntelivat
häntä.

Voimme nyt kuvitella seisovamme heidän joukossaan ja kuuntelevam
me, kun Jeesus puhuu hellästä ikeestä "Tulkaa minun tyköni kaikki
työtätekevät ja ra kautetut. .. " On selvä, kenelle sanat on osoitettu. Työ
tätekevät ja ra kautetut ovat juuri näitä, joilla on raskas työ ja paljon
tekemistä, jotka raatavat otsa hiessä epäkiitolLisissa olosuhteissa, ja joita
samalla painaa tietoisuus omista puutteista Jumalan edessä. He eivät ole
koskaan uskaltaneet lukea itseään "uskonnollisiin" ihmisiin. He uskovat
toki Jumalaan. He haluavat toki olla hänen omiaan. Mutta he ovat kuul
leet niin paljon hänen sanaansa, tuota sanaa, jota ilman he eivät halua
olla, ymmärtääkseen, että jos Jumala punnitsee heitä lakinsa vaa'alla, he
jäävät surkeasti alamittaisiksi. Jos he pystyisivätkin ulkoisesti selviyty
mään, pysymään hyväksytyssä hurskaan ihmisen käyttäytymiskaavassa,
he tietävät kuitenkin, miten paljon jäisi puuttumaan sekä vanhurskau
dessa että rakkaudessa. Kun eLämä on raskasta ja kuluttavaa, kiireistä ja
hektistä ja täynnä odottamattomia huolia, päänsärkyä, hammassärkyä,
selkäkipua tai "vain" jännittyneitä ja piinattuja hermoja, ei ole helppo
olla ihan niin kärsivällinen, hyvä, antelias ja ystävällisyyttä huokuva
ihminen kuin pitäisi.

Ehkä ilmaisin asian hiukan liian moderni ti. Tein sen tarkoituksella.
Myös meidän ajassamme on paljon vastaavaa. On työtätekeviä ja ras
kautettuja, maan hiljaisia. Meidän on hyvä tiedostaa tämä.

Palaamme Jeesuksen sanoihin. Näitä ihmisiä hän kutsuu luokseen sa
noessaan: Minä annan teille levon. Millaisen levon? Kreikankielisessä
tekstissä ei ole substantiivia, vaan verbi, joka tarkoittaa "antaa jonkun
levätä", antaa toisen ihmisen rentoutua tai pitää tauon (verbijuuri sisäl
tää sanan paussi, joka on meilläkin laina kreikasta). Sana voi myös tar
koittaa virkistämistä, uusien voimien antamista tai sitä, että antaa jon
kun hengähtää jne. Jeesus käytti tätä sanaa, kun hän vei opetuslapset
autioon paikkaan antaakseen heidän olla yksin ja "levätä hiukan".
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Jeesus siis kutsuu työtätekevät ja raskautetut laskemaan taakkansa; he
saavat vihdoin hengähtää ja rauhoittua. Miten tämä voi tapahtua? Jee
sus sanoo: "Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä
minä olen kärsivällinen ja nöyrä mieleltäni." Mitä Jeesus tarkoittaa
"kärsivällisellä" ja "nöyrällä"? Hän puhuu mitä ilmeisimmin jostain,
mikä tekee hänen ikeestään lempeän ikeen. Yhtä ilmeistä on se, että
sanat ovat sukua niille, joita Jeesus käyttää autuaaksijulistuksissaan. En
simmäinen esiintyy siellä: autuaita ovat kärsivälliset. Toinen on hyvin
läheistä sukua sanalle, jota Jeesus käyttää sanoes aan: "autuaita ovat
hengellisesti köyhät. Kreikan ana "köyhä" tarkoittaa myös "vähäi tä",
"vaatimatonta", ja itä voidaan käyttää kaikesta pienestä ja väheksytys
tä, ehkä maailman murjomasta. Suunnilleen sama merkitys on sanoilla,
joita Jeesus tässä käyttää ja jotka käännämme analla "nöyrä". Molem
missa sanoissa ("kärsivällinen" ja "nöyrä") on samaa merkitys i ältöä:
joku, joka ei lyö takaisin, jolla ei ole vaatimuksia, joka ei pidä puoliaan
vaan antaa mieluummin periksi.

Jumalan valtakunnan uusi järjestys

Olemme näin päässeet evankeliumin syvimpiin kuuluvan salaisuuden
ääreen, tämä on yksi sen todella suurista aarteista, jota kuitenkin on
äärettömän vaikea soveltaa ja käyttää kovassa maailmassamme. Tiedäm
me, mistä on kyse. Tarvitsee vain muistuttaa mieliin sellaisia Jeesuksen
sanoja kuin, että on käännettävä toinenkin poski, annettava ihokas kau
pan päälle, kuljettava toinenkin maili palvelukseksi sille, joka vääryy
dellä pakottaa kulkemaan yhden, oltava vastustamatta vääryyttä, annet
tava anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, siunattava niitä, jotka
kiroavat, oltava samaan aikaan rauhaarakastava, kärsivällinen ja vainot
tu ja juuri tämän kaiken takia autuas. Tiedämme, kuinka Jee u julistaa
uudessa valtakunnassa vallitsevaa erityis]aatuista uutta järjestystä, jossa
kaikki on saatu armosta anteeksi ja jossa jokainen osoittaa rajatonta
anteeksiantamusta. Tiedämme, kuinka hänen opetuslapsensa ottivat sa
noman todesta ja julistivat, että todellinen vapaus oli tässä. Siunatkaa
niitä, jotka vainoavat teitä, Paavali sanoo. Älkää vastatko pahaan pahal
la. Eläkää sovussa kaikkien ihmisten kans a, jo mahdollista ja mikäli
teistä riippuu. Älkää it e ko takoo Miksi käytte oikeutta keskenänne,
miksette mieluummin kärsi vääryyttä? Miksette mieluummin anna mui
den tehdä teille vahinkoa? Ettekö tiedä, että on kiljoitettu: Sinun nime i
takia meitä tapetaan kaiken aikaa? Meitä on kohdeltu kuin teuraslam
paita. Mutta tässä kaikessa me saavutamme valtavan voiton! Hänessä,
joka on rakastanut meitä!
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Pietari on samaa mieltä: On Jumalalle otollista, että joku häneen kat
soen kestää vastoinkäymisensä kärsivällisesti joutuessaan kärsimään syyt
tömästi. Siihen meidät on kutsuttu, koska kärsihän Kristus itse meidän
puolestamme ja asetti meille esikuvan. Jos joutuisittekin kärsimään van
hurskauden tähden, tiedätte kuitenkin olevanne autuaita. Mitä enemmän
tulette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, sitä enemmän teidän tulee
iloita.

Maailman silmissä tämä näyttää silkalta hulluudelta. Alkuun se var
masti vaikutti siltä myös opetuslasten mielestä. Vasta kun he olivat täy
dellisesti epäonnistuneet, kun he olivat pettäneet kaikki lupauksensa ja
hylänneet hänet, kun he seisoivat kanssasyyHisinä kaikkien syntisten
joukossa - vasta silloin he oivalsivat, että tämä oli ratkaisu maailman
todelliseen ongelmaan. Hän kantoi syntimme omassa ruumiissaan ristin
puulle. Vanhurskaana hän kuoli jumalattomien puolesta. Jumala oli rak
kaudessaan löytänyt keinon pelastaa meidät tavalla, joka mitätöi kaikki
tavanomaiset oikeudenmukaisuuden ja ansion lait. Kristuksen valtakun
ta on anteeksiantamuksen valtakunta.

Elämä tässä valtakunnassa on rajattoman anteeksiantamuksen vastaan
ottamista ja antamista, laskelmoimatta, kannattaako se tai missä vai
heessa alkaa riittää.

Anteeksiantamuksen valtakunta on uusi valtakunta. Elämme edelleen
sen odotuksessa - uusien taivaiden ja uuden maan, joissa vanhurskaus
asuu. Kuitenkin elämme jo täällä anteeksiantamuksessa, jos olemme
Kristuksen omia. Tämä tarkoittaa sitä, että meistä tulee maailman sil
missä hulluja. Tämä tarkoittaa sitä, että kykenemme luopumaan oikeuk
sistamme. Pystymme vastaamaan epäoikeudenmukaisuuksiin ystävän
palveluksilla, unohtamaan vääryyksiä ikään kuin ne eivät olisi koskaan
tapahtuneet ja puhumaan hyvää niistä, jotka ovat antaneet meistä val
heellisen todistuksen. Sellaista tapahtuu todella siellä, missä Kristus
vaikuttaa. Tapahtuu toki muutakin, koska myös todellinen kristitty on
sekä vanha ihminen että uusi ihminen Kristuksessa. Vanha Aadam saa
aivan liian usein suunvuoron. Myös kristitty on syntinen, joka tarvitsee
jokapäiväistä anteeksiantamusta. Jos kuitenkin on todellista uskoa Kris
tukseen, on myös jotakin uuteen valtakuntaan kuuluvasta autuaasta hul
luudesta, joka räjäyttää takaisinmaksun, katkeruuden ja vanhan nurinan
noidankehän ja saa jotain uutta puhkeamaan kukkaan, myös tässä van
hassa maailmassa.

Tämä on Kristuksen hellä ies. Se ei siis ole mikään yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi laadittu ohjelma. Esivalta oike
uskäytäntöineen kuuluu vanhaan aikakauteen. Se suorittaa välttämätön-
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tä Jumalan työtä tässä vanhassa maailmassa, joka on katoava. Täällä
oikeutta on pidettävä voimassa. Yhteiskunta ei voi soveltaa Jumalan
valtakunnan uutta järjestystä ja tehdä siitä maallista lakia. Jos yhteis
kunta säätäisi laiksi oikeuden rajattomaan anteeksiantamukseen ja myön
täisi pelkkiä etuja niille, jotka syyllistyvät rikkomuksiin, tuloksena olisi
vain röyhkeyttä, hyväksikäyttöä ja rikolli uutta. Se hajoaisi omaan mah
dottomuuteensa. Se ei ole Jumalan tahto. Hän on asettanut yhteiskun
nan, esivallan, pitämään oikeutta voimassa.

Uusi elämä Kristuksen yhteydessä

Kristuksen valtakunnan uutta elämäntyyliä ei siis voi julistaa ratkaisuna
maailman ongelmiin. Se ei sovellu kääntymättömien ihmisten sovellet
tavak i. Ainoastaan uskon yhteydessä Kristukseen on mahdollista elää
hänen hellän ikeen ä alaisena. Jos sitä julistetaan kaikille yleisenä etiik
kana, saadaan aikaan raivo tuneita reaktioita kaikissa ei-kristityi ä
kunnon ihmisissä, sellaisissa, joilla on Jumalan laki kirjoitettuna sydä
miinsä. He saavat sen käsityksen, että kristinuskon mukaan köyhän on
alistuttava ja annettava muiden imeä itsensä kuiviin. He loukkaantuvat
Uuden te tamentin opetuk een miehestä ja naisesta. Eihän ole epäilys
täkään, että Uusi testamentti todella opettaa aviomiehen olevan aviolii
tossa perheen ja vaimon pää - samoin, kuin Isä on Kristuksen pää
(mikä ei tietenkään alenna Kri tuksen arvoa!). Oppi tulee ymmärrettä
väksi ainoastaan silloin, jos eletään yhteydessä Kristukseen ja tiedetään,
että mies ja vaimo ovat yhtä hänessä ja että mies on juuri pään ominai
suudessa velvollinen raka tamaan vaimoaan ja antamaan itsensä alttiiksi
hänen puolestaan, samoin kuin Kristus on raka tanut seurakuntaa ja
antanut itsensä sen puolesta. Jos tämä yritetään tehdä maalliseksi laiksi
- kuten menneinä aikoina on tapahtunut - jolloin vaimo ei ole täysi
valtainen kansalainen ja jää alttiiksi itsekkään aviomiehen hyväksikäy
tölle, saadaan ainoastaan aikaan epäoikeudenmukai uutta ja legitimoi
daan epäkohtia, joita vastaan tervejärkisten ja oikeudenmukaisesti ajat
televien ihmisten täytyy reagoida. Maailma kykenee ymmärtämään lain.

Mutta Kristuksen valtakunnan eriskummallista jäl'jestystä maailma ei
ymmärrä. Siksi se ei myöskään kykene ymmärtämään Uuden testamen
tin opetusta miehen ja naisen asemasta seurakunnassa. Kirkon ja avio
liiton välillä vallitsee rionakkai uus, näin Uusi testamentti opettaa. Mo
lemmat ovat sydämellisen yhteyden, ykseyden ja yhteenkuuluvuuden
muotoja, jotka Jumala on luonut ja näitä kumpaakin varten Jumala on
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antanut miehelle ja naiselle erityi et tehtävänsä, erilaiset mutta saman
arvoiset. Maailman siln.i sä tämä on silkkaa yrjintää. Kristuksen val
takunnassa kukaan ei kuitenkaan puhu Yljinnästä. Siellä ensimmäiset
tulevat viimeisiksi ja viimeiset tulevat ensimmäisiksi, ja kaikki kokevat
sen onnena, ihanana rauhana ja sisäisenä vapautena - vapautena kai
kesta vertailusta, kunnian tavoittelusta ja kateudesta, vapautena tehdä ja
olla sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Näin tapahtuu todella, jopa tässä
synnin maailmassa. Eräs haastattelija kysyi hiljattain joiltakin Jee us
nuorilta, uskoivatko nämä todella, että mies on vaimon pää. Vastaus oli
epäröimätön kyllä, ja he Ii äsivät yhtä itsestään selvästi: Miehen on siten
myös rakastettava vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaansa.

Hellä ies raskaassa maailmassa ei siis ole tätä maailmaa koskeva
uudistusohjelma, vaan uuden maailman ensimmäinen sarastus, uusi luo
mus tämän vanhan maailman keskellä, joka kuitenkin vielä on pystyssä.
Vasta uudet taivaat ja uusi maa merkitsee lopullista ratkaisua vanhan
maailman ongelmiin. Vanhasta maailmasta ei koskaan tule minkäänlais
ta taivasten valtakuntaa. Asumme purkutalossa, olemme jo saaneet hää
dön ja poismuuttomme tapahtuu mahdollisimman lyhyellä varoitu ajal
la. Täällä saamme tyytyä parsimaan ja korjailemaan sekä käyttämään
parhaalla mahdollisella tavalla ne sirpaleet, joita Jumalan hyvästä luo
mistyö tä vielä on jäljellä. Tässä työssä on kuitenkin edelleen voima sa
vanha laki, sama laki, joka on kirjoitettu sydämiimme ja joka annettiin
Siinailla. Voimassa ovat edelleen profeettojen ankarat oikeudenmukai
suuden vaatimukset oikeista painoista ja soveliaasta palkasta, leskien
turvasta ja kodittomien asunnoista. Jo tämän vanhan maailman keskelle
loistaa kuitenkin ihmeellinen valo, Kristuksen valo, joka pilkahtelee myös
hänen pienten ikeenkantajiensa keskuudessa, näiden onnellisten mieli
puolien, joista on kirjoitettu, että he ovat kaikin tavoin ahdi tettuja (ei
kuitenkaan ilman ulospääsyä!) ja vainottuja (mutta kuitenkin me eläm
me!). He kantavat Jeesuksen kuolonarpia ruumiissaan - jotta myös
Jeesuksen elämä ilmestyisi heidän kauttaan.

Sitä ei ehkä tapahdu kovin usein. Ei läheskään niin usein kuin Kri tus
olisi halunnut tai niin usein kuin pitäisi. Sitä kuitenkin tapahtuu - ih
miset heijastavat Herran kirkkautta peittämättömin kasvoin ja muuttuvat
hänen kuvikseen, niin kuin tapahtuu silloin, kun vaikuttaa Herra, joka
itse on henki. Siellä, missä HelTan Henki on, siellä on vapaus, Jumalan
la ten ihana vapaus Herransa hellän ikeen alla, raskaan maailman kes
kellä.
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