
Armopalkka 
Matt. 10:40-42

40.  "Joka ottaa  vastaan teidät,  ottaa  vas-
taan minut, ja joka ottaa vastaan minut, ot-
taa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. 
41. Joka ottaa profeetan vastaan profeetan 
nimen tähden, saa profeetan palkan, ja joka 
ottaa vanhurskaan vastaan vanhurskaan ni-
men tähden, saa vanhurskaan palkan. 

42. Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäi-
sistä  maljallisen  kylmää  vettä  juotavaksi 
opetuslapsen  nimen tähden  -  totisesti 
minä sanon teille: hän ei jää  palkkaansa 
vaille."

Millaiset teot arvokkaita?
Millaiset teot ovat arvokkaita? Mikä antaa kaikkeen työn tekemiseen mielekkyyden? 
Mihin kaikilla tekemisellämme oikein pyrimme? Miten ihmissuhteita pitää hoitaa? 
Mitä tarkoittaa ”opetuslapsen nimi”? Muun muassa näitä asioita avaa tämän päivän 
teksti.

Kohtaamisten vaikutus
Japanissa kuulee usein toistettavan, että ihmiselämä määräytyy usein siitä, millaisia 
ihmisiä me matkamme varrella kohtaamme. Vaikka suomalainen individualisti ajat-
teleekin, että pikemminkin hän itse valitsee ne henkilöt, joiden kanssa hän haluaa 
olla tekemisissä, japanilaisessa ajattelussa on paljon totuutta. Vaikka voisimme ku-
vitella voivamme valita esimerkiksi aviopuolisomme, itse asiassa yllättävä kohtaami-
nen erään henkilön kanssa voi johtaa meidät yhteen. Tämä toinen tulee sitten sillä 
tavalla osaksemme omaa elämäämme, että moni asian muuttuu toisenlaiseksi sekä 
hyvässä että joskus pahassa. Toisaalta Raamattukin kehottaa meitä valitsemaan 
seuramme:
Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä 
eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päi-
vin ja öin. (Ps. 1:1-2)

Ihmissuhteiden merkitys
Ihmissuhteilla on suuri merkitys elämässämme. Se johtuu pitkälle siitä, että meillä 
on halu miellyttää toisia  ihmisiä  ja halua sopeuttaa elämäämme toisiin,  niin että 
otamme huomioon heidän ajatuksensa ja toiveensa. 

Japanin kulttuurissa tämä asia korostuu erityisen voimakkaasti. Sen keskellä on kui-
tenkin vaara, että ihmisestä kasvaa eräänlainen kameleontti, joka muuttaa ajattelun-
sa ja käytöksensä sen mukaan, mitä ajattelee toinen toivovan. Siitä tyypillinen esi-
merkki on Aben ajalta, kun virkamiehet toimivat Moritomo-gakuin jupakassa tavalla, 
jonka he luulivat olevan Aben toivomus. (Sontaku) Mukautuminen elämään toisten 
toivomusten ja ajattelun mukaan voi johtaa siiten, että olemme aina vetämässä jo-
tain roolia. Lopulta meille voi jäädä epäselväksi oma identiteettimme. Siksi monen 
japanilaisen henkilökohtainen identiteetti  on niin heikko, että hän joutuu turvautu-
maan yhteisönsä identiteettiin. Meistä voi helposti tulla edelleen ihmisten orjia, mis-
tä Paavali varoittaa:
Teidät on kalliisti ostettu. Älkää olko ihmisten orjia. (1. Kor. 7:23)
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Oma identiteetti
Muistan, kun Hanna aikanaan tuli Suomeen vietettyään koko lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Japanissa, hän yritti japanilaisittain sopeuttaa käytöstään muiden toiveiden 
mukaan, mutta huomasi, ettei se onnistunut Suomessa, jossa ihmiset ovat niin indi-
vidualisteja, että he mieluummin käyttävät toisia omaksi hyväkseen kuin haluavat 
huomioida toisten tarpeet. Oman identiteetin korostaminen vie sitten kyllä helposti 
narsismiin, itsekeskeisyyteen ja lopulta yksinäisyyteen. 

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ovat molemmat hyviä asioita, mutta ihmisen syntisyys 
vaikuttaa sen, että yhteisöllisyyden ylikorostus vie ihmisten orjuuteen ja yksilöllisyy-
den ylikorostus yksinäisyyteen. Mikä on sitten oikea tapa muodostaa ihmissuhteita 
ja ylläpitää niitä. Aivan ilmeisellä tavalla Jeesus puhuu tekstissämme tavasta, jolla 
kohtaamme toisia ihmisiä ja siitä, millaisen palkan saamme siitä, mitä toisille teem-
me näissä ihmissuhteissamme.

Jeesuksen kohtaaminen
Lähtökohta ihmissuhteiden hoitamiseen on uskovan elämässä suhde Jeesukseen. 
Pelastus on sitä, että ihminen saa kohdata Herran Jeesuksen ja sen seurauksena 
jää Jeesuksen seuraan ja  tämä kohtaaminen vaikuttaa  hänessä muutoksen.  Se 
seurauksena jokainen ihmissuhde määräytyy  Jumala-suhteestamme käsin.  Hyvä 
esimerkki pelastuksesta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin on Jeesuksen ja Sak-
keuksen kohtaaminen:

Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sak-
keus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli,  
mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja 
kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan 
sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään 
minun pitää olla sinun kodissasi."  Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten 
vastaan.  Tämän nähdessään kaikki  nurisivat  sanoen:  "Syntisen miehen luo  hän 
meni majailemaan." Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puo-
let omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille mak-
san nelinkertaisesti takaisin." Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut 
tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä Ihmisen Poika on tullut et-
simään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut."  (Luuk. 19:1-10)

Sakkeus oli epärehellinen, maanmiestensä halveksima tullimies, joka kärsi yksinäi-
syydestä ja pienen kokonsa vuoksi alemmuudesta. Rikas hän oli, mutta rikkaus ei 
hänen sydäntään tyydyttänyt. Hän oli Jumalan silmissä matkalla kadotukseen, mut-
ta Syntisiä rakastava Jeesus tuli Jerikoon etsimään häntä voidakseen pelastaa hä-
net.  Kaipaus paremmasta ja uteliaisuus ajoivat Sakkeuksen puuhun nähdäkseen 
Jeesuksen. Jeesus pysähtyi hänen kohdalleen ja kutsui hänet alas tullakseen hä-
nen kotiinsa. Jeesuksen rakkauden kohtaaminen vaikutti sen, että hänen yksinäi-
syyteensä tuli  ilo, hän pääsi Jeesuksen yhteyteen, pelastukseen. Jeesuksen rak-
kauden kohtaaminen vaikutti sen, että hän oli valmis luopumaan puolesta omaisuu-
destaan köyhille ja toisella puolella hän korvasi tekemänsä vääryyden. Hänestä en-
tisestä pettäjästä tuli rehellinen ja toisille ihmisille hyödyllinen. Siitä eteenpäin kaik-
kia hänen ihmissuhteitaan hallitsi suhde Jeesukseen, joka oli matkalla sovittamaan 
hänenkin syntinsä Golgatan ristillä.
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Pelastetun identiteetti
Jeesuksen pelastaman ihmisen identiteetti perustuu siihen, että hän elää joka hetki 
yhteydessä Jeesuksen kanssa. Kaikki ihmissuhteet myös määräytyvät tämän ratkai-
sevan Jeesus-suhteen kautta.  Jotenkin sitä voisi  verrata aviopuolisoiden suhtee-
seen. Kun olen Lean mies, kaikki  suhteeni  muihin naisiin määräytyy sen kautta, 
kuka Lea on minulle.

Kristuksen lähettiläs
Jokaisessa  ihmissuhteessa  uskova  kristitty,  Jeesuksen  seuraaja,  edustaa  aina 
myös  omaa Herraansa.  Olemme Jeesuksen  suurlähettiläitä  ihmisten  keskellä  ja 
edessä. Paavali kuvaa asiaa näin:
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisil-
le heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta 
me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme 
Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei syn-
nistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme 
Jumalan vanhurskaudeksi. (2. Kor. 5:19-21)

Lähettiläinä  Jeesuksen  seuraajat  edustavat  aina  Jeesusta.  Teemme niin,  vaikka 
emme tahtoisikaan. Silloinkin kun rikomme Herran tahtoa vastaan, häpeä siitäkin 
koituu Herralle itselleen. Siksi meidän on aina valvottava itseämme. Maailma ei lue 
Raamattua, mutta lukee sitäkin tarkemmin uskovien elämää. 

Viesti hallitukselta
Suurlähettilään  tehtävä  on  edustaa  omaa  hallitustaan.  Kun  esimerkiksi  Suomen 
suurlähettiläs Tokiossa ojentaa pääministeri  Kishidalle viestin, hän edustaa koko 
Suomen hallitusta. Toisaalta hänellä ei ole oikeutta lisätä viestiin mitään sellaista, 
mitä ei ole saanut Suomen hallitukselta. Samoin uskovalle kristitylle on annettu sa-
noma  viestitettäväksi  ympärillämme  oleville  ihmisille.  Se  on  sanoma  taivaasta, 
evankeliumi, Jumalan sana. Meidän on se täysin muuttumattomana välitettävä ihmi-
sille. Emme saa muuttaa sitä edes siksi, että se saattaa loukata ihmisiä. 

Jeesus sanoo, että aina on niitä, jotka torjuvat sen mutta on myös niitä, jotka kuule-
vat sen:
Muistakaa, mitä sanoin teille: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat 
vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Jos he ovat noudattaneet minun sanaani, 
he noudattavat myös teidän sanaanne. (Joh. 15:20)
”Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hyl-
kää minut, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt."  (Luuk. 10:16)

Suhde Herraan
Herran edustajana elämässä on suuri vastuu. Kaiken aikaa sekä meidän sanamme 
että tekomme julistavat sitä,  kenen me olemme. Toisaalta ne ihmiset,  jotka koh-
taamme ovat myös vastuussa siitä, mitä he kuulevat meidän suustamme sikäli kuin 
se on Jumalan sanan mukaista puhetta.

Emme toki ole joka hetki tietoisia yhteydestämme Jeesukseen. Suhde Häneen on 
yhtä jatkuva kuin hengityksemme. Vastaavasti en suinkaan aina ole tietoinen, että 
edustan aina omaa vaimoani tai perhettäni, mutta silti sitä teen kaiken aikaa. Kysy-
mys ei myöskään ole siitä, että Jeesuksen edustaminen olisi minulle taakka yhtä vä-
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hän kuin oman vaimoni edustaminenkaan. Se perustuu siihen suunnattomaan ja 
kaiken aikaa syvenevään rakkauteen, jota Jeesus minua kohtaan osoittaa.  Se on 
Hänen kokonaista antautumistaan minun hyväkseni aina ristin kuolemaan asti. Siksi 
Hän osoittaa myös saavansa kaiken kunnian minun elämässäni.  Kaikki  uskovan 
kristityn ihmissuhteet määräytyvät siis hänen suhteestaan Jeesukseen.

Armopalkka
Toinen suuri asia, jonka Jeesus nostaa tekstissämme esiin on se armopalkka, jonka 
me saamme edustaessamme Jeesusta. Kysymys ei ole ansiosta vaan lahjasta, sillä 
kaikki se rakkaus, jota voimme ja saamme osoittaa muille, on Herralta itseltään saa-
tua. Kaikessa mitä teemme, on viime kädessä kysymys siitä, ketä varten se teem-
me eikä niinkään mitä teemme:
Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tehän tie-
dätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. (Kol. 
3:23-24)

Puhuessaan viimeisestä tuomiosta Jeesus korosti samaa asiaa:
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaa-
mat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman 
perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli 
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luok-
senne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte mi-
nua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' Silloin vanhurs-
kaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme si-
nulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut 
muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja 
milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' Niin Ku-
ningas vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdel-
le näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' (Matt. 25:34-40)

Vesilasi janoiselle opetuslapselle
Vesilasillisen  antaminen  jollekulle  janoiselle  ei  liene  kovin  suuri  asia.  Shikokulla 
asuessamme alakoulun koulureitti kulki kirkkomme editse. Eräänä heinäkuun alun 
todella kuumana päivinä kuulin, kun kirkon ovi lennähti auki ja joukko ekaluokkalai-
sia pyrähti sisään ja pyysi: ”Opettaja, saisimmeko vettä?” Ilolla tarjosin jokaiselle la-
sillisen vettä ja he jatkoivat matkaansa. Seuraavana päivänä he tulivat uudelleen ja 
vielä kolmantenakin. Jäin sitten miettimään: Millaisenhan palkan tästä saan viimei-
sellä tuomiolla? Toisaalta minua hiersi hiukan Jeesuksen sanan ilmaus: ”Opetuslap-
sen nimen tähden”. Eiväthän nuo lapset olleet vielä edes kuulleet juuri mitään Jee-
suksesta puhumattakaan siitä, että he olisivat opetuslapsia. Tekstistä voi nimittäin 
vetää sen johtopäätöksen, että taivaallinen palkka annetaan nimenomaan niille, jot-
ka kohdistivat hyvät työnsä opetuslapsille. 

Rakkauden teot
Toisaalta on niinkin, että muille kuin heille osoitetut rakkauden teot voivat olla juuri 
se väline, jolla heistä voi tulla Jeesuksen opetuslapsia edellyttäen tietenkin, että he 
saavat kuulla myös pelastuksen evankeliumin. Oli, miten oli, Jeesus antaa ymmär-
tää, että kaikki pienimmätkin palvelukset, jotka on kohdistettu Hänen omilleen, tuot-
tavat tekijöilleen suunnattoman suuren palkan. Tietenkin asia rohkaisee meitä osoit-
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tamaan erityisesti rakkautta veljille ja sisarille Kristuksessa sulkematta pois yleistä 
rakkautta:
Pyrkikää juuri  siitä syystä innokkaasti  osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä 
ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä,  kärsivälli-
syydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rak-
kautta kaikkia kohtaan. (2. Piet. 1:5-7) 

Kuinka suuri palkka?
Millaisen armopalkan sitten Herra lupaa seuraajilleen? Kun opetuslapset kysyivät 
sitä Jeesukselta Hän vastasi:
"Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu-
tuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 
kahdellatoista  valtaistuimella  ja  tuomita Israelin  kahtatoista  heimoa.  Ja  jokainen, 
joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista 
minun  nimeni  tähden,  saa  satakertaisesti  takaisin  ja  perii  iankaikkisen  elämän.” 
(Matt. 19:28-29)

Opetuslapsen nimi
Tekstimme ilmaus  ”opetuslapsen nimen tähden” viittaa tietenkin siihen, että kysy-
mys on Jeesuksen opetuslapsesta ja seuraajasta. Mutta Raamatun ilmaus ”nimi” 
viittaa samalla syvemmälle, se tarkoittaa asian olemusta. Opetuslapsi ei ole vain 
Jeesuksen imitoija ja vain kuulu Jeesuksen joukkoon, vaan opetuslapseen on piir-
retty uusi nimi, hänelle on annettu Kristus hänen omaksi elämäkseen. Paavali kir-
joittaa siitä näin:
Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää mi-
nussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakasta-
nut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. (Gal. 2:19-20)

Kristuksen rangaistuskuolema ristillä on minun syntieni rangaistus, joka vapautti mi-
nut tuomiosta ja antaa minun elää jatkuvassa yhteydessä Isään. Kristuksen elämä 
minussa on sitä, joka synnyttää rakkauden hedelmän. Lihallinen eli synnillinen luon-
to panee yhä edelleen vastaan, mutta kaiken sen tuottaman synnin saan jatkuvasti  
tunnustaa ja  uskossa  omistaa anteeksiantamuksen.  Olen  siis  itsessäni  edelleen 
syntinen mutta armahdettu, mutta  syntisyydestäni huolimatta olen Kristuksen van-
hurskauttama ja Hän valtuuttaa minutkin oman nimensä tähden opetuslapsekseen, 
niin jopa suurlähettilääkseen.

Kaikki armoa
Tärkeä asia pitää mielessä on se, että millään rakkauden teoilla me emme voi pe-
lastusta Kristuksessa ansaita eikä niillä voi myöskään mitään pelastukseen lisästä. 
Pelastus  on kokonaan,  alusta  loppuun pelkkää lahja,  jonka saamme Jeesuksen 
Golgatalla suorittaman sovitusuhrin tähden ja Hänen voitollisen ylösnousemuksen-
sa tähden. Siksi kaikki se palvelu ja Herran edustaminen ihmisten edessä, mistä 
olemme puhuneet, on pelkkää armoa. Se on kiitosta jo saamastamme pelastukses-
ta. Se on niitä Pyhän Hengen synnyttämiä hyviä tekoja, joista Jeesus sanoo:
Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne 
ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.  (Matt. 5:16)

Rakkauden teot ovat Pyhän Hengen pyhittävää työtä eikä niitä ole tarkoitettu mei-
dän vaan taivaallisen Isän ylistykseksi. Pelastus on meitä varten ja pyhitys Jumalan 
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nimen ylistystä varten. Mutta lopulta uskovalle kristitylle, joka on saanut lahjaksi pe-
lastuksen, ei ole suurempaa iloa kuin saada ylistää ihmeellistä Vapahtajaamme ja 
taivaallista Isäämme. Kaikki uskovan elämässä on armoa. 

Esimerkki Kiinasta – Kristuksen todistajana Maon aikoina
Miten käy evankelistan vaimon ja perheen, kun mies joutuu vangituksi uskonsa täh-
den 21 vuodeksi? Kiinan kotikirkoissa (maanalaisessa seurakunnassa) on paljon 
vaikeuksien keskellä eläneitä rouvia, jotka voivat kertoa kokemuksistaan. Eräs täl-
lainen on Li Huihua (peitenimi). Hänen miehensä toimi erään kaupungin keskustas-
sa evankelisen kirkon pastorina. Häntä kutsuttiin pastori Pandaksi. Hän halusi olla 
kuuliainen Herralle ja julisti rohkeasti evankeliumia. Hänet pidätettiin 1958, koska ei 
suostunut liittymään viralliseen kommunistien valvonnassa olevaan ainoa hyväksyt-
tyyn protestanttiseen kirkkoon. Hänet tuomittiin pakkotyöhön. Koko tämän ajan Li 
Huihua hoiti yksin perhettään. Rouva joutui suuriin vaikeuksiin, kun hänkin menetti 
työnsä, koska oli vastavallankumouksellisen puoliso. Herra huolehti isosta perhees-
tä monelle tavalla. Eräs episodi tuli myöhemmin kuuluisaksi. 

Kun rahat oli täysin lopussa ja ruokakaappi tyhjä, eräs tuntematon tyttö tuli rouvan 
kotiin kädessään kolme nyyttiä. Hän sanoi:
"Minun piti tuoda tämä teille.  Lähettäkää keskikokoinen nyytti pohjoisessa asuvalle 
sedällenne, antakaa iso ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsevat, ja pienin nyytti on tei-
dän omaan käyttöönne." Kysyin tytöltä: 
"Mikä sinun nimesi on?" 
"Äiti kielsi sanomasta", hän vastasi. 
"Onkohan se Chao vai Deng?", mainitsin tuttujen nimiä, joilla olisi nuori tytär. 
"Ei", tyttö toisti yhä uudestaan, sitten hän yhtäkkiä kääntyi ja juoksi pois. 
Avasin  nyytit.  Suurimmassa  oli  maitojauhetta,  keskikokoisessa  20 Raamattua  ja 
pienimmässä 20 yuania rahaa. 
 
Tytön tullessa kotonamme oli käymässä eräs puuseppä. Hän seurasi minun ja tytön 
välistä keskustelua. Se teki häneen syvän vaikutuksen. 
"En yli 30 -vuotisen elämäni aikana ole nähnyt ketään niin rehellisiä ja jaloja ihmisiä 
kuten te Jeesukseen uskovat. Kuinka te ette edes laita nimeänne antamiinne lahjoi-
hin!" 
Kysyin silloin häneltä: 
"Haluaisitko uskoa Jeesukseen?" Puuseppä vastasi:
"Kyllä".
Kerroin hänelle Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta ja armosta. Sanoin, että 
meidän tulee tunnustaa syntimme. Lopuksi annoin hänelle yhden Raamatun. 

Vuosia myöhemmin kun tämä jo edesmenneiden Pandaksi kutsutun miehen ja hä-
nen vaimonsa todistukset olivat tulleet jo varsin tunnetuksi ja pastoripariskunnan 
elämänkertakin  oli  jo  julkaistu,  eräässä tilanteessa iäkäs rouva Ten alkoi  kertoa 
edellä mainitun kolmen paketin tarinan taustaa.

Kun pastori Panda oli vankilassa, hänen vaimonsa oli saanut häneltä kirjeen, jossa 
mies pyysi tätä lähettämään hänelle vankileirille maitojauhetta. Mutta tuohon aikaan 
koko kaupungista ei ollut saatavissa maitojauhetta ja vaimo oli kovin suruissaan, 
kun ei voinut auttaa miestään. Mutta juuri silloin tuo tuntematon pikkutyttö toi kolme 
pakettia sanoen: ”Ison paketin sisällön saa jakaa tarvitseville ihmisille, keskimmäi-
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nen pitää lähettää pastori  Pandalle ja pienin oli  perhettä vasten.”  Kertomatta ni-
meään tyttö oli sitten juossut pois. Suuressa paketissa oli Raamattuja, joista yhden 
sai  kodissa  paikalla  ollut  remonttimies,  joka  tuli  myös  uskoon.  Keskimmäisessä 
paketissa oli maitojauhetta ja pienimmässä rahaa ison perheen elintarpeisiin. 

Pastori Pandan rouva oli monissa tilanteissa todistanut, miten tarkasti Jumala huo-
lehtii omiensa tarpeista. 

Nyt rouva Ten kertoi hymyillen, että paketit perille toimittanut pikkutyttö oli ollut hä-
nen tyttärensä. Hänenkin miehensä oli uskonsa tähden menettänyt työnsä ja oli ol -
lut jo 20 vuotta työttömänä kotonaan. Viranomaiset painostivat häntä ja naapurusto 
halveksi ja kiusasi häntä. Silti hän eli aina rinta rottingilla yhdessä Jeesuksen kans-
sa. Hän kasvatti  tyttärensä vahvaan uskoon. Eikä vain sitä vaan painostuksesta 
huolimatta hän etsi aina tilaisuuksia tehdä Herran työtä ja piti aina hengelliset an-
tennit ylhäällä. 

Nyt hänkin sai kuulla, että pastori Panda toivoi saavansa maitojauhetta vankileirille. 
Mutta  vaikka kaikki  tiesivät,  että  silloisissa  oloissa  sellaisen käsiin  saaminen oli 
mahdotonta,  rouva  Tenin  mies  oli  uskossaan  hämmästyttävän  innoissaan.  Hän 
aloitti  välittömästi  konkreettisen rukoustaistelun.  Sitten  hän alkoi  etsiä  kaikkialta, 
mistä kaupungista olisi löytynyt maitopulveria. Hän sai tietää, että kaupungissa oli 
yksi liike, jossa sitä myytiin, mutta se oli vain ulkomaalaisia ja puolueen erityistehtä-
vissä oleville ihmisille sallittu erikoisliike. Siihen ei ollut pääsyä ilman erikoislupaa. 
Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä sinne. 

Mutta  hän ei  antanut  periksi,  vaan jatkoi  rukoustaisteluaan.  Juuri  silloin  hän sai 
kuulla, että eräs amerikkalainen uskova veli oli tullut kaupunkiin Raamattuja muka-
naan. Hän riemuitsi ja pyysi tätä ostamaan hänelle tuosta erikoisliikkeestä maitopul-
veria. Samalla hän vaarasta välittämättä meni vastaanottamaan Raamatut. Rouva 
oli syvästi huolissaan ja rukoilemalla rukoili Jumalan varjelusta, kun mies lähti yöllä 
tapaamaan amerikkalaista. Enkelit varjelivat tapaamisen, mies palasi ja kääri saa-
mansa rahat pieneen pakettiin pastori Pandan vaimoa varten ja pakkasi nuo kolme 
pakettia. Sitten hän käski tyttärensä toimittamaan ne perille ja kielsi ankarasti tätä 
kertomasta nimeään. Tytön piti vain kertoa kolmen paketin kohteet ja poistua välittö-
mästi. Isä odottaisi tytärtään ison kadun varrella. Ohjeet annettuaan hän lähti polku-
pyörällä tyttärensä kanssa viemään paketit perille. 

Tämä tapahtuma on kaunis todistus Jumalan valtakunnasta. Jumala käytti 20 vuotta 
ilman tuloja elänyttä Tenin miestä hankkimaan arvokkaan tuotteen, joka oli vain hal-
litsevan luokan saatavissa. Pastori  Panda tarvitsi  sitä kipeästi  vankileirillä, missä 
hän joutui  raatamaan lumisissa oloissa hiilikaivoksella.  Tämän todistajana olleen 
puusepän Herra sai myös pelastaa tapahtuman kautta, kun hänen sai nähdä Juma-
lan huolenpito omistaan. Hänkin tajusi tarvitsevansa Jeesusta. Inhimillisesti katsot-
tuna Tenin miehen elämä oli kaikkea muuta kuin vapaata, mutta juuri sen keskellä 
näkyi Jumalan valtakunnan dynaaminen luonne, todellinen vapaus Kristuksessa. 

Entä sinä?
Oletko sinä jo Jeesuksen opetuslapsi? Ellet, Jeesus lähestyy sinua nyt Sanan kaut-
ta ja kutsuu sinua pelastukseen. Hän haluaa tulla sinun elämääsi ja muuttaa sen 
niin kuin Sakkeuksenkin. Hän kutsuu sinut myös seuraajakseen, joka saa edustaa 
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Häntä ihmisten edessä. Hän kutsuu sinua suhteeseen, jossa kaikki ihmissuhteesi 
saavat uuden sisällön. Hän kutsuu sinut elämään, jonka pienimmistäkin rakkauden 
teoista koituu kiitos Jumalalle ja sinulle armopalkka.

Jos jo olet Hänen opetuslapsensa, saat tänään rohkeasi edustaa Jeesusta. Saat ja-
kaa Herran armon sanaa muille ja tehdä kaikki pienet ja suuret tekosi Herraa var-
ten. Saat syödä ja juoda Jumalan kunniaksi. Saat siivota ja näppäillä tietokonettasi 
Herraa varten. Saat jokaisessa kohtaamassasi ihmisessä nähdä Jumalan luoman ja 
Kristuksen lunastaman olennon, jota saat rakastaa Pyhän Hengen antamalla rak-
kaudella. Niin jopa niitä, jotka ehkä nousevat sinua vastaan.
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