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TEIT HYVIN KUN TULIT 
 
Juhlaa on valmisteltu täällä jo toista vuotta ja toivomus olisi, että kaikki olisi viimeisen 
päälle kunnossa. Kokemus osoittaa kuitenkin että jossain onnistumme oikein hyvin, 
jossain emme aivan yhtä hyvin. Täydelliset juhlat ovat aina edessäpäin. Miksei tätä ja 
tuota asiaa hoksattu paremmin hoitaa ja harmittaa, kun joku osaa siitä huomauttaa. 
Tällaisia me olemme. Oman kunnian päälle käy, jos kaikki ei mene ihan putkeen. 
 
Olisipa tämä juhla ollut pari viikkoa sitten tai vasta parin viikon kuluttua. Nyt piti tulla auton 
kanssa, jonka takaluukku on lommolla, kun vauriota ei ehditty korjata. Ei se ole 
matkantekoa haitannut, mutta kaikkihan tuon kolhun huomaavat ja kyselevät, mistä se tuli.  
Nyt olisi vain pystyttävä ajattelemaan, ettei yhdellä lyhtypylvääseen peruuttamisella voi 
eikä saa olla mitään vaikutusta evankeliumijuhlaan. 
 
Sinulla, joka olet tullut tänne suuren juhlan avajaisiin, on saattanut olla vastaavanlaisia 
ongelmia.  Et ehkä millään meinannut päästä muilta kiireiltäsi lähtemään. Lapset saattoivat 
kitistä ja aikuisillakin olla erimielisyyttä. Kodin ja perheen huolet ovat saattaneet tulla 
matkaseurana mukana. Ollenkaan aina ei ole helppo tulla, vain kuunnella ja nauttia 
juhlasta. 
 
Kaikkien tuntemalla Jeesuksen opetuslapsella Pietarilla oli suuria vaikeuksia lähteä 
tapaamaan erästä miestä, jonka luokse häntä tultiin oikein hakemaan. Ellei Jumala itse 
olisi häntä valmistanut tuota tapaamista varten, hän olisi takuulla jäänyt kotiinsa ja sanonut 
hänen luokseen tulleille miehille, ettei valitettavasti voi lähteä heidän mukaansa.  
Cornelius, roomalainen sadanpäämies, ehkä meidän kersanttia vastaava sotilas, oli 
enkelinäyssä saamiensa ohjeiden mukaisesti lähettänyt sotamiehiä hakemaan Pietarin 
luokseen. Pietaria odotellessaan Cornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät 
ystävänsä. Seuraväki oli siis koolla odottamassa puhujaa. Cornelius kertoo Pietarille 
lyhyesti enkelinäystään ja sanoo sitten hänelle näin: ”Niinpä lähetin heti noutamaan sinua, 
ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra 
on käskenyt sinun puhua.”  Näin luemme Apostolien tekojen kymmenennestä luvusta. 
 
Pietari ei olisi voinut kuvitellakaan tulevansa roomalaisen sotilaan, pakanan kotiin, sillä 
Mooseksen laki kielsi ehdottomasti tuollaiset vierailut.  Ei hän olisi ollut vielä valmis 
kertomaan tuolle pakanalle ja hänen läheisilleen Jeesuksesta ja syntien 
anteeksisaamisestakaan, kun Jumalan omaisuuskansan Israelinkin osalta työ oli pahasti 
kesken.  Mutta Jumala poisti esteet, ja Pietari julisti ensimmäistä kertaa evankeliumia 
kuunteleville Jeesuksesta näin: ”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka 
uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta synnit anteeksi.” 
 
Me huonot ja omastakin mielestämme arvottomat tulemme Jeesuksen tähden 
arvovieraiksi. Saamme tuoda hänen kannettavakseen kaikki syntimme ja paeta hänen 
suojiinsa.  Saamme kuulla hyviä uutisia itse Jumalalta, ja niitä me totisesti tarvitsemme. 
Jesajan kirjassa Jumala sanoo profeetan suulla kansalleen näin:  
 



”Minua et ole avuksesi huutanut, Jaakob,  
minun vuokseni, Israel, et ole vaivaa nähnyt.  
Lampaita et ole tuonut minulle polttouhriksi 
etkä teurasuhreillasi ole minua kunnioittanut. 
Minä en ole rasittanut sinua ruokauhreilla 
en uuvuttanut vaatimalla suitsutusuhreja. 
Etkä sinä ole liioin tuhlannut hopeaasi suitsutusruokoon, 
et juottanut minulle teurasuhriesi rasvaa. 
Mutta synneilläsi kyllä olet minua rasittanut, 
pahoilla teoillasi minua vaivannut. 
Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi 
oman itseni tähden 
enkä muistele sinun syntejäsi. ”(Jes. 43:22-25) 
 
Älä siis katso itseäsi ja kurjuuttasi, vaan sinua rakastavaa Jumalaa.  Hän tulee lähellesi 
sanassa ja sakramenteissa ja tuo armonsa ulottuvillesi.   
 
Corneliuksen kotona kaikki paikalla olleet kastettiin pian Jeesuksen seuraajiksi. Jumala 
näki paljon vaivaa saadakseen Pietarin Corneliuksen luo ja julistamaan syntien 
anteeksisaamisen sanomaa hänelle ja hänen läheisilleen. Samanlaista vaivaa hän on 
nähnyt sinunkin vuoksesi. Kuuntele siis, mitä Jumala sinulle lupaa, tartu siihen ja omista 
se rauhassa itsellesi.  Sinä teit hyvin kun tulit! 


