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JUMALAN VALTAKUNNAN PIDOT
Lk 14:16-24
(3HJS I vk)
Imatra
(13.06.2010)
Teksti:
16. Niin Jeesus sanoi hänelle:
"Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. 17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti
palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.' 18. Mutta he rupesivat
kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy
lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.' 19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria
härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.' 20. Vielä toinen sanoi:
'Minä otin vaimon, ja sen tähden en voi tulla.'
21. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi
palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja
rammat tänne sisälle.' 22. Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa.' 23.
Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että
minun taloni täyttyisi; 24. sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat
kutsutut, ole maistava minun illallisiani.'"
JOHDANTO
1.

Tekstinämme on Lk 14:ssa oleva Jeesuksen vertaus "suurista illallisista". Profeetta Jesaja
puhuu Vanhassa testamentissa samoista suurista pidoista, muun muassa näin: "Tällä
vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian,
valioviinien juhlan. - - Kuolema on nielty ainiaaksi. - - Herra Jumala pyyhkii kaikkien
kasvoilta kyyneleet." (Js 25:6-8.) Tällaiset pidot Jumala on valmistanut meille uuteen
luomakuntaan. Nyt Jeesus paljastaa vertauksessaan, ketkä noihin ikuisiin juhliin pääsevät.

2.

Matteuksessa (Mt 22:1–14) oleva Jeesuksen vertaus kuninkaan pojan häistä on pitkälle
samanlainen kuin tekstinämme oleva vertaus suurista illallisista, mutta alkujaan vertaukset
lienevät eri kertomuksia. Molempien vertauksien päämäärä on kuitenkin sama: Kutsu
Jumalan valtakuntaan ja Karitsan häihin.

3.

Otamme vertauksesta kolme asiaa esille: Ensin puhumme illallisten isännästä ja itse
illallisista. Toiseksi tutustumme kutsuttujen estelyihin ja kolmanneksi illallisten vieraisiin.

1. ILLALLITEN ISÄNTÄ JA ILLALLISET (14:16–17)
1.1.

Vertauksen eräs mies eli pitojen isäntä on itse Jumala. Kyseiset illalliset kuvaavat Jumalan
valtakuntaa ja erityisesti Karitsan häitä.

1.2.

Jumalan illalliset ovat suuret monestakin syystä: Ensiksi, ne ovat suuret ravinnon ja
tarjoilun runsauden tähden. Jumalan armo riittää kaikille ja kaikkeen. Se pystyy
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tyydyttämään jokaisen tarpeet. Toiseksi, Jumalan illalliset ovat suuret myös ravinnon
kalleuden tähden. Jumala pani kaikkensa likoon Poikansa hääjuhlan onnistumiseksi.
Kolmanneksi illalliset ovat suuret myös vieraiden paljouden tähden. Jumala tahtoo, että
hänen häätalonsa täyttyy. Hän tahtoo koota joukon, jota ei kukaan voi lukea.
1.3.

Itämaiseen tapaan kuului suurten juhlien ollessa kyseessä lähettää kaksi eri kutsua. Näin
on vertauksemmekin laita: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja (1) kutsui monta. Ja
illallisajan tullessa (2) hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki
on jo valmiina.'
Ensimmäinen kutsu on ennakkoilmoitus siitä, että juhlaa suunnitellaan ja valmistellaan.
KR-92:n käännös "järjesti pidot" ei tuo selkeästi esille alkutekstin ajatusta. Kreikan verbi
epoiein ilmaisee pitkäaikaista valmistelua eli koko vanhan liiton aikaa. Illallisten
ennakkoilmoitus tarkoittaa VT:n profeettojen julistusta.
Juhla-ajan tultua lopullista kutsua vie yksi palvelija eli Jeesus itse. Hän julisti: ”Tulkaa,
kaikki on jo valmiina." Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Nyt lähtekää Jumalan
valtakuntaan ja sen juhlaan.
Jeesuksen vertauksessa löydämme monta yhtymäkohtaa ehtoolliseen, erityisesti tämän:
"Tulkaa, kaikki on jo valmiina!"

2. KUTSUTTUJEN ESTELYT (14:18–20)
Kun Isännän Palvelija, Jeesus, tuli ja sanoi niille, jotka olivat saaneet ennakkokutsun eli
VT:n ilmoituksen: ”Nyt on Jumalan valtakunta tullut", kaikki kutsutut rupesivat
estelemään. He eivät ottaneet Jeesuksen kutsua vastaan.
Fariseukset ja kirjanoppineet eli tuon ajan Israelin uskonnolliset johtajat hylkäsivät
Jeesuksen, vaikka heillä olisi pitänyt olla parhaat mahdollisuudet VT:n perusteella nähdä
hänessä Jumalan lupausten täyttymys. He olivat hyväksyneet alustavan kutsun, mutta nyt,
kun oli tosi kysymyksessä, he hylkäsivät sen. Kun olisi pitänyt välittömästi noudattaa
kutsua, he ”kaikki yksimielisesti" sillä niin sanat (avpo. mia/j pa,ntej) voidaan kääntää,
alkoivat esittää esteitä.
Muodolliseksi syyksi esitetään kiirettä, todellisena syynä on haluttomuus tulla juhlaan.
Verukkeet liittyvät kolmelle keskeiselle ajallisen elämän alueelle. Jeesus mainitsee
vertauksessaan kaikkien aikojen klassiset Jumalan valtakunnan kutsun esteet.
2.1. Omaisuushuolet (j. 18)
Ensimmäisenä ja painavimpana esteenä ovat omaisuushuolet. "Minä ostin pellon, ja minun
täytyy lähteä sitä katsomaan."
Lähi-idässä ei yksikään ihminen osta peltoa tuntematta sitä kuin omia taskujaan. Lähteet,
kaivot, kiviaidat, puut, polut ja jopa todennäköinen sademäärä on selvitetty tarkkaan jo
ennen kuin ostamisesta aletaan edes puhua. Nämä seikat onkin tiedettävä, sillä noihin
aikoihin ne sisällytettiin huolellisesti sopimukseen.
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Länsimainen vastine tälle olisi kaupunkilainen, joka peruuttaa päivällisille tulonsa
sanomalla: "Ostin juuri puhelimitse uuden talon ja minun täytyy mennä katsomaan missä
se on ja miltä se näyttää." Veruke on täysin läpinäkyvä, eikä kukaan usko sitä.
Vertauksen mies olisi voinut seuraavana aamuna hoitaa nämä velvollisuudet. Pelto ainakin
pysyisi paikoillaan aamuun saakka. Kiinteistöt eivät kävele tiehensä. Tämä mies haluaa
tahallaan loukata isäntää tyrkyttämällä ilmiselvästi valheellista tekosyytä. Tällä hän antaa
ymmärtää, että pelto on hänelle tärkeämpi kuin hänen suhteensa juhlan isäntään.
Kovin tuttua tänäänkin: Ostin maatilan tai rakensin kesämökin ja minun täytyy mennä. En
jouda tulemaan hengelliseen tilaisuuteen, en myöskään sunnuntain jumalanpalvelukseen.
Jeesus ei varsinaisesti nuhte1e siitä, että meillä on omaisuutta, vaan siitä, jos omaisuudesta
tulee meille niin kuin usein on tullut Jumalan valtakunnan kutsun este, niin että laimin
lyömme oman iankaikkisen pelastuksemme.
2.2. Työhuolet ja harrastukset (j. 19)
Toisena esteenä vertauksessa esitetään työhuolet. ”Ostin viisi härkäparia’, sanoi toinen,
'ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.”
Todellisuudessa mahdolliset ostajat tulevat myyjän pellolle katselemaan härkien
työskentelyä, jotta pääsisivät selvyyteen niiden käyttökelpoisuudesta. Kaikki tämä
tapahtuu tietenkin ennen kuin ostaja edes alkaa neuvotella hinnasta. Siksi edellä mainittu
tekosyy on räikeä valhe.
Käytämme taas nykyaikaista kaupunkilaista rinnastuksena. Tilanne on sama, kuin jos hän
soittaisi vaimolleen ja sanoisi: "En ehdi päivälliselle tänään, koska allekirjoitin juuri
shekin viidestä käytetystä autosta, jotka ostin puhelimitse, ja nyt minun pitää mennä
käytettyjen autojen kauppaan katsomaan niiden ikä ja malli ja kokeilemaan
käynnistyvätkö ne". Tällaista kuullessaan alkaisi rakastavinkin vaimo epäillä miehensä
mielenterveyttä.
Kuten kiinteistön ostajankin tapauksessa, on tekosyyn läpinäkyvä luonne tässäkin
ilmeinen. Härät koetellaan ennen ostamista, eikä vasta sen jälkeen.
Kovin tuttua tänäänkin: Joku on ostanut uuden auton, moottoriveneen tai jonkin
työkoneen, jota täytyy mennä kokeilemaan, niin ettei jouda edes kerran viikossa tulemaan
kirkkoon kiittämään Jumalaa ja rukoilemaan Jumalan siunausta ja johdatusta elämään.
2.3. Perhehuolet (j. 20)
Kolmantena esteenä mainitaan perhehuolet: ”Olen juuri mennyt naimisiin enkä siksi voi
tulla.” Nuorilla on seura- ja seurusteluhuolet. Vanhemmille tulee sukulaisia kylään. Emme
voi tulla.
2.4.

Kaikkien tällaisten verukkeiden esittäminen perustuu ihmiselämän suurimpiin
väärinkäsityksiin. Todellisuudessa kutsun vastaanottaminen vapauttaisi ihmisen ja antaisi
edellä mainituille asioille varsinaisen positiivien sisällön.
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Evankeliumin omistaminen vapauttaisi omistajan mammonan orjuudesta palvelemaan
iloiten. Sillä vaikka me omistaisimme kaikki tämän maailman aarteet mutta emme
omista Jumalan valtakuntaa, kerran meidän rikkautemme on paljastuva suureksi
köyhyydeksi.
Evankeliumin omistaminen antaisi myöskin työnteolle uuden siunauksen ja sen tekijälle
työnilon. Se antaisi myös koteihin ja ystävien vierailuille uuden hengen, nuorten
seurustelulle puhtauden ja todellisen onnen.
Jumalan valtakunnan kutsun ja verukkeiden välillä on kysymys tärkeysjärjestyksestä.
Mikä onkaan tärkeämpää kuin huolehtiminen omasta iankaikkisesta pelastuksesta!
Sijoittakaamme sen tähden iankaikkiset iankaikkisiksi ja ajalliset ajallisiksi.
2.5.

Nimenomaan pakanoiden kohdalla Jeesus sanoo vertauksessaan, että ”vaadi” ihmisiä
tulemaan”.
Kysymys ei liene ulkonaisesta pakottamisesta voimakeinoilla, vaan kärsivällisestä, mutta
samalla päättäväisestä taivuttelusta. Pakottamiseksi moni tosin kokee jo pelkän
henkilökohtaisen kutsun esittämisen ja Jumala-suhteen esille ottamisen. Siksi monet
loukkaantuvat sellaiseen.

3. ILLALLISTEN VIERAAT (14:21–24)
Tulemme tämän saarnan kolmanteen kohtaan, kysymykseen siitä, keistä illallisten vieraat
lopulta koostuvat.
3.1.

Silloin illallisten järjestäjä eli Jumala "vihastui". Itämaisen tavan mukaan toisen kutsun
hylkääminen oli enemmän kuin etikettivirhe. Se oli häväistys, joka esimerkiksi
arabiheimojen keskuudessa rinnastetaan ei vain suhteitten katkaisemiseen, vaan sodan
julistukseen. Miten suuri onkaan loukkaus, kun kysymyksessä on Kaikkivaltiaan Jumalan
suuri kutsu! Silloin ei ole olemassa päteviä esteitä lainkaan.

3.2.

Tämän jälkeen evankeliumi eli illalliskutsu määrätään vietäväksi Israelin keskuudessa
oleville köyhille, raajarikoille, sokeille ja rammoille. Se on yhtä kuin kirjanoppineitten ja
fariseusten halveksimille julkisyntisille, yhteiskunnan vähäosaisille ja sairaille, joista
monet oli kirjaimellisesti "tuotava", ehkä kädestä taluttaen jopa kantaen hääsaliin.
Asetelmassa on jotakin suorastaan ironista, sillä fariseusten ja kirjanoppineitten mukaan
esimerkiksi vammaiset ja muut fyysisesti rujot eivät saaneet osallistua edes juutalaiseen
jumalanpalvelukseen, sillä moinen vamma oli heidän mielestään Jumalan tuomion ja
hylkäämisen merkki.

3.3.

Käskyn takana mennä ”maanteille ja kylien kujille” häämöttää lähetyskäsky. Kutsu
suurille illallisille on vietävä kaikille. Kutsujan oli määrä lähteä Jerusalemista ja koko
Israelista ulosjohtaville teille etsimään kolmatta ihmisryhmää – pakanoita.
Vertaus ei kerro, miten talo lopulta täyttyi, sillä kolmannen kutsun toimittaminen jatkuu
yhä. Se on vielä kesken. Edelleen on eripuolilla maailmaa runsaasti Jumalan palvelijoita
kutsutyössä. Kutsu menee eteenpäin eri tavoin: suullisesti, sanomalehtien, kirjallisuuden,
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radion ja TV:n välityksellä. Mutta kutsujia tarvittaisiin koko ajan lisää! Siksi tälläkin
messulla on kaksi tarkoitusta. Ensiksikin meitä täällä läsnä olevia kutsutaan Jumalan
illallisille. Toiseksi, meitä kutsutaan samalla mukaan lähetystyöhön Jumalan illalliskutsun
viemiseksi kaikkeen maailmaan.
PÄÄTÖS
1.

Tekstimme viimeinen jae vahvistaa sen, että vertauksen suurilla illallisilla tarkoitetaan
nimenomaan Karitsan hääateriaa. Jeesus sanoo siinä: "ettei yksikään niistä miehistä, jotka
olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani". (j. 24.)

2.

Kukaan ei voi astua Jumalan valtakuntaan eikä Karitsan häihin ilman Jumalan kutsua, eikä
kukaan voi jäädä ulkopuolelle muusta kuin omasta syystään. Ihminen ei voi pelastaa itseään, mutta hän voi hukuttaa itsensä. Kaikki ovat kutsuttuja, mutta vain harvat
osoittautuvat olevansa valittuja.

3.

Kun kutsun vastaanottajat lähtevät täältä Karitsan häihin, myös kutsun hylkääjät tulevat
Jumalan valtaistuimen eteen, mutta vain kuulemaan oman tuomionsa.
Kutsun ovat aina torjuneet ne, jotka luottavat omiin ansioihinsa tai asettavat
arvojärjestyksessä tärkeimmän edelle kesämökkinsä, autonsa tai erotiikan (omaisuuden,
harrastukset ja seksuaaliset tarpeet). Nuo asiat eivät itsessään ole ollenkaan vääriä,
päinvastoin Jumalan hyviä lahjoja. Mutta synti onkin usein väärinkäytettyä hyvää.

4.

Elämämme tärkeimpiä vastauksia on se, jonka annamme, kun meitä kutsutaan Jumalan
sanan kuuloon. Meidän aikanamme kutsu Karitsan häihin tulee näet sunnuntain
jumalanpalveluksen, raamattupiirin, kristillisen leirin, kesäjuhlien ja muun sellaisen
kautta. Kutsun vastaanottaminen on sitä, että menemme Jumalan sanan kuuloon ja
sakramenttien ääreen.

5.

Jeesus tarjoaa taivasten valtakunnan ateriaa Raamatun sanassa ja ehtoollisessa tänäkin
sunnuntaina. Jokainen, jolle kutsu kelpaa, saa syödä jo nyt juhla-aterian ja tulla ravituksi.
Vastaatko sinä tänään Jumalan kutsuun myöntävästi? Esteenä älköön olko oma luuloteltu
hurskaus tai vastahakoisuuden peitteeksi keksityt verukkeet. Tulkaa, tulkaa kaikki saa
maan Jeesuksen sovitustyössä syntinne anteeksi ja liittykää siihen joukkoon, joka on
matkalla Karitsan häihin.
Amen.

