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Sanomalehdessä se kerrottiin: Jeesus kävi Ikaalisissa
Luuk 15:1-10
Saarna Ikaalisten kirkossa 7.7.2019
Eräänä maanantaina oli sanomalehdessä aukeaman kokoinen juttu Jeesuksesta. Hän oli käynyt
Lempäälässä. Oli kuvat ja kaikki. Moni oli päässyt Jeesuksen kanssa samaan kuvaan ja nuoriso oli
ottanut kännykällä kaverikuvia Jeesuksen kanssa. Kun oli lukenut jutun loppuun, saattoi huomata
Jeesuksen matkasuunnitelman. Hänellä oli aikomus kulkea Tampereen kautta Seinäjoelle. Kun
lehteä luettiin maanantaiaamuna Ikaalisissa, alkoivat puhelimet välittömästi soida. Jeesus oli tulossa
myös Ikaalisiin perjantaina. Neljä päivää aikaa valmistella. Valitettavasti jutussa ei mainittu
tarkempia aikoja eikä reittejä. Kaikissa kolmessa seurakunnassa alkoi mahdoton tohina ja lisäksi
esimerkiksi Luhalahdessa eleteltiin toivetta, että Jeesus kulkisi Kyrösjärven itäpuolta. Kello
yhdeksän aamulla olivat jo kaikki ajat kampaajille menneet. Seurakuntien papit olivat jo ennen
puolta päivää suunnittelemassa yhdessä, miten Jeesus otetaan vastaan torilla. Kaupunginjohtaja
joukkoineen loi puolestaan omaa strategiaansa.

Perjantai lähestyi. Päätettiin lähettää etujoukkoja Hämeenkyröön kolmostien varteen ja Sikuriin
risteykseen seuraamaan liikennettä ja raportoimaan Jeesuksen tulemisesta, että oltaisiin valmiita.
Torin reunalle oli ilmestynyt erilaisia kojuja, joissa myytiin kaikkea vierailuun liittyvää. Oli
esimerkiksi mukeja, joissa luki Jeesus Ikaalihih. Joku viimeisteli kylttiä, jossa luki: tervetuloa
Ikaalisiin Jesse. Aamulla torilla puuhailtiin ahkerasti. Kun sitten ei kuulunut mitään, päätettiin
käydä pikaisesti kotona syömässä. Koko ajan pidettiin tietenkin kännykkä lähellä mahdollisen
viestin vuoksi. Mitään ei kuitenkaan kuulunut. Ei mitään havaintoa Jeesuksesta. Tuli ilta ja
myyntikojuja purettiin. Ihmiset olivat selvästi pettyneitä. Joku arveli, että varmaan Jeesus oli sitten
mennyt Luhalahden kautta Parkanoon.

Missä Jeesus sitten oli? Hän oli liftannut mopoauton kyytiin Ylöjärvellä ja tuli siten Ikaalisiin.
Jääkiekkoa harrastava poika kertoi myöhemmin, miten hän oli Jeesuksen kanssa keskustellut
elämästä ja tulevaisuudesta. Pojan kasvoilla oli aivan erityisenlainen hymy. Hänen kasvonsa
loistivat. Häneltä kysyttiin, että minne hän jätti Jeesuksen. Poika kertoi, että Jeesus pyysi jäädä pois
Nesteellä. Kun asiaa selvitettiin, kävi ilmi, että Jeesus oli istunut äijäporukassa parantamassa
maailmaa. Ei kukaan ollut tajunnut istuvansa samassa pöydässä Jeesuksen kanssa. Tosin jälkikäteen
useampi miehistä totesi, että jotain erityistä pöytäseuraan liittyneessä miehessä oli. Hän oli hyvin
ymmärtävästi ja kärsivällisesti kuunnellut miesten kertomuksia työttömyydestä ja avioeroista.
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Myöhemmin, joidenkin viikkojen kuluttua kävi ilmi, että sama porukka kokoontui edelleen
Nesteellä hörppimässä kahvia, mutta samalla he lukivat Raamatusta Jeesuksesta. Heidän
kiinnostuksensa oli herännyt tuota erikoista kulkijaa kohtaan. Miehiltä kysyttiin, että lähtikö Jeesus
sitten jo kohti Parkanoa. Ei, ei lähtenyt. Hän lähti Jampan kanssa Bar No Nameen istumaan iltaa.
Siellä olleilta kuultiin jokaiselta oma tarina Jeesuksen kohtaamisesta. Monet elämän kolhimat
ihmiset olivat saaneet lohdutusta. Aivan varmaa ei ole siitä mihin Jeesus sitten lähti. Jotain sellaista
juttua liikkui, että Jeesus olisi yöpynyt erään yksinäisen ja hyljeksityn ihmisen luona ja aamun
tullen liftannut rekan kyytiin.

Fariseuksilla oli ongelma. He eivät ollenkaan ymmärtäneet miksi Jeesus ei tullut heidän kanssaan
ilta-aterialle ja käymään mielenkiintoisia keskusteluja. Fariseukset olivat aikoinaan paikallisten
juutalaisten seurakuntien aktiiveja ja opettajia. Juutalaisten seurakuntien johtohahmoja, jotka olivat
opiskelleet pyhiä kirjoituksia ja mielellään keskustelivat ja väittelivät niistä. Se oli kiinnostavaa,
älyllistä keskustelua, jonka kautta kehittyi paremmaksi laintulkitsijaksi. Kun juutalaisten papit
huolehtivat temppelin toiminnasta, oli fariseusten vastuulla synagogien toiminta. Ne olivat
juutalaisten rukoushuoneita. Jeesusta kutsuttiin rabiksi eli opettajaksi. Hän oli siis oikeastaan samaa
porukkaa fariseusten kanssa, vaikka ei ollutkaan kaikissa asioissa samoilla linjoilla. Toisaalta se
juuri kiinnosti monia fariseuksia. Eipä siis ihme, että fariseukset olivat ihmeissään ja harmissaan,
kun Jeesus ei tullutkaan heidän kanssaan iltaa viettämään, vaan meni ihan tavallisten ihmisten
seuraan: tullimiesten ja muiden syntisinä pidettyjen luokse. Fariseukset mutisivat partaansa: Olisi
mieluummin tullut paikalliselle rukoushuoneelle eli synagogaan keskustelemaan.

Ikaalisten seurakuntiin tuli viikkoa myöhemmin kirje Jeesukselta. Siinä ei ollut muuta kuin yksi
raamatunkohta ja sen alla allekirjoitus: Jeesus. Siinä luki: ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja
yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen
kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten
hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa
kanssani!’” Seurakuntien johtajia Ikaalisissa harmitti, että Jeesus pääsi heiltä, sillä lailla
livahtamaan, mutta he ymmärsivät, että heillä oli aivan vääränlainen strategia Jeesuksen
vierailupäivään. Olisihan heidän pitänyt Raamatun perusteella tajuta miten Jeesus liikkuu ja mihin
hän menee. Sinne heidänkin olisi pitänyt mennä. Keskusteluissa nostettiin myös esiin kysymys:
oliko Jeesus näyttänyt omalla toiminnallaan esimerkkiä seuraajilleen. Monien mielestä kysymys oli
juuri siitä.

Fariseukset pohtivat ongelmaa, jonka keskiössä oli Jeesuksen toiminta. Olisiko kuitenkin ollut niin,
että ongelma oli pikemminkin heidän omassa käyttäytymisessä. He olivat lakia tulkitsemalla
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luoneet rajan itsensä ja syntisen porukan välille. Ehkä oli myös niin, että nuo toiset olivat niin
erilaisia, että fariseukset eivät olisi viihtyneet heidän kanssaan. Mitä heille nyt sitten olisi
sanonutkaan. Mukavampaa olla yhdessä samalla tavalla ajattelevien ja elävien kanssa. Kun me
mietimme tämän sunnuntain evankeliumia, niin eikö sen ydin ajatus ole siinä, että Jumala ei erottele
ihmisiä minkään ulkoisen eikä sisäisen seikan perusteella, vaan hän kutsuu luokseen kaikkia ja
kaikenlaisia ihmisiä. Erityisesti niitä, jotka ovat etäällä hänestä, hän yrittää tavoittaa.

Kului muutama viikko ja lehdestä saatiin lukea, että Jeesus on palaamassa pohjoisesta ja on
mahdollisesti taas poikkeamassa Ikaalisiin. Päivästä ei tällä kertaa ollut tarkkaa tietoa, mutta sen
sijaan Jeesuksen ajatus oli tullut julki: minä tulen sinne missä kaivataan armahdusta ja
mahdollisuutta uuteen alkuun. Minä saatan hyvin mennä sinne missä minua ei osata odottaa, mutta
kannetaan kuitenkin ristejä. Sinne minä menen. Kenen luo Jeesus mahtaisi tulla? Tulisiko hän sinun
luoksesi?

