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Todellinen suuruus 
Matt. 18:1-14 
 
1.Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen 
luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakun-
nassa?"  
2.Hän kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän 
keskelleen  
3.ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny 
ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten val-
takuntaan.  
4.Joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin 
taivasten valtakunnassa.  
5.Joka ottaa luokseen yhden tällaisen lapsen minun 
nimeeni, ottaa luokseen minut.  
6.Joka taas viettelee yhden näistä pienistä, jotka us-
kovat minuun, hänelle olisi parempi, että myllynkivi 
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.  
7.Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täy-
tyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta 
viettelys tulee!  
8.Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se 
poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsi-

puolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin 
että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella 
heitetään ikuiseen tuleen.  
9.Jos silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä 
luotasi. Sinun on parempi silmäpuolena mennä elä-
mään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella 
heitetään helvetin tuleen.  
10.Katsokaa, ettette halveksi ketään näistä pienistä. 
Minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa 
näkevät aina minun taivaissa olevan Isäni kasvot.  
11.[Sillä Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, 
joka on kadonnut.]  
12.Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lam-
masta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuo-
rille ja mene etsimään eksynyttä?  
13.Jos hän sen löytää - totisesti minä sanon: hän 
iloitsee enemmän siitä kuin niistä 99:stä, jotka eivät 
olleet eksyneet.  
14.Niin ei myöskään teidän taivaallinen Isänne tahdo, 
että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. 

  
 
Mitä on suuruus? 

Haluaisitko Sinä olla suuri ja merkittävä? Mitä se mahtaisi muuten Sinun kohdallasi merkitä? 
Ehkä menestystä ja onnistumista työelämässä, taloudellista vaurautta, saavutuksia urheilun 
tai musiikin, kirjallisuuden tai taiteen alueella. Suosituksi tulemista ja kuuluisuutta? Uraa, 
jolla voi antaa apua monille? Julkisuutta ja poliittista valtaa? Hengellistä auktoriteettia ja 
monien ihailua? Nimeä ennätysten kirjassa? 

 
Mutta mitä todellinen suuruus on? Joku on sanonut, että olympialaisissa voittaminen on 
vielä helppoa sen rinnalla, että voi voittaa omassa elämässään kiusaukset ja viettelykset. 

 
Jumalan valtakunnassa suuruus mitataan aivan muilla perusteilla kuin tämä aika sen tekee. 
Millaista on se suuruus? 

 
Opetuslasten koulutus 

Jeesuksen julkinen julistus- ja parantamistoiminta, jossa Hän ei milloinkaan torjunut luotaan 
kärsiviä ihmisiä, jatkui aina Hänen ristiinnaulitsemiseensa ja ylösnousemiseensa asti. Sa-
malla Hän kuitenkin käytti paljon aikaa pienen opetuslasten joukon kouluttamiseen ja opet-
tamiseen. Jeesus halusi, että nämä pääsisivät ymmärtämään ennen kaikkea Hänen kärsi-
misensä ja kuolemisensa ja ylösnousemisensa merkityksen. Vasta ylösnousemuksen jäl-
keen opetuslapset lopulta ymmärsivät noiden opetusten sisällön. Vastauksessaan opetus-
lasten kysymykseen siitä, mitä on todellinen suuruus, Jeesus halusi viedä heidät syvälle 
Golgatan uhrin salaisuuteen. 
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Ristin tie 
”Kohta sen jälkeen” opetuslapset esittivät kysymyksen: ”Kuka on suurin taivasten valta-
kunnassa?” Mikä on se ”se”, minkä jälkeen kysymys esitettiin. Luvun 17 lopussa Jeesus oli 
juuri toistanut opetuksensa ristin kärsimyksestä ja ylösnousemuksesta. Nyt vastauksessaan 
opetuslasten kysymykseen Hän selitti miksi tuo tie oli kuljettava. Kysymys oli siitä, että ih-
misille valmistettaisiin pääsy taivasten valtakuntaan. Kysymys oli siitä, että Jeesus rakastaa 
niin paljon lapsia, että Hän haluaa heidän pelastuvan. Pelkällä lasten kaltaisuudella kun ei 
vielä kukaan pelastu – eivät lapsetkaan. Vasta kun Jeesus on hyvänä Paimenena antanut 
henkensä lasten ja aikuisten pelastuksen puolesta, ihmisillä olisi pääsy sisälle Jumalan 
valtakuntaan. Edelleen vasta sitten kun sinne on todella päästy sisälle voidaan puhua siitä, 
kuka siellä on suuri ja kuka pieni. 

 
Viettelijöiden kauhea osa 

Mutta Jeesus ei pysähdy pelkästään puhumaan taivasten valtakuntaan pääsystä ja sen 
luonteesta, vaan samalla Hän varoittaa siitä kauheasta osasta, joka kohtaa niitä, jotka pe-
lastuksen ulkopuolelle jääneinä joutuvat kohtaamaan iankaikkisen rangaistuksen Jumalan 
pyhän tulen keskellä. Tämä hirvittävä osa kohtaa kaikkia viettelijöitä – erityisesti lasten 
viettelijöitä. 

 
Keitä nämä viettelijät sitten ovat ja millaisista viettelyksistä on kysymys. Kysymys ei ole 
pelkästään pornoteollisuudesta, väkivaltaviihteestä tai lasten hyväksikäytöstä, niin kauheita 
syntejä kuin ne ovatkin ja niin hirveä kuin tuleekin olemaan niiden ihmisten osa helvetin tu-
lessa, jotka hankkivat rahansa ja omaisuutensa viettelemällä lapsia syntiin. Surkea tulee 
olemaan heidän osansa kadotuksen tuskissa. Mutta tällaiset viettelykset eivät ole pahinta 
laatua. Kaikkein kauheimman tuomion saavat ne, jotka viettelevät pienet lapset pois uskosta 
elävään Jumalaan. Heillä on edessään hirmuinen kadotuksen tuli. 

 
Lapset tarvitsevat pelastuksen 

Vastauksessaan opetuslasten kysymykseen Jeesus halusi osoittaa, että Hänen tuli kulkea 
ristin ja ylösnousemuksen tie, jotta pienet lapset pelastuisivat – lapset eivät suinkaan ole 
synnittömiä – he ovat jo syntymänsä nojalla perisynnin ja samalla myös Jumalan tuomion 
alaisia kadotettuja. Mutta juuri noita pieniä lapsia pelastamaan Jeesus tuli. Heidän hyväk-
seen hän halusi suuresta rakkaudestaan vuodattaa verensä. Samalla Hän itse Hyvänä 
Paimenena halusi valmistaa heille sellaisen valtakunnan, josta viettelijät eivät voi heitä riis-
tää pois. Ilman Golgataa ei ole mitään pelastusta ei lapsille eikä aikuisille, ei synnistä eikä 
viettelyksistä.  

 
Taivasten valtakunta 

Millainen on sitten taivasten valtakunta, jonka jäsenten suuruudesta opetuslapset olivat 
kiinnostuneita. Hiukan toisessa yhteydessä samaiset opetuslapset kysyivät, kuka heistä it-
sestään mahtoi olla suurin. Edelleen Jaakob ja Johannes ilmaisivat halunsa päästä mah-
dollisimman lähelle Jeesusta taivasten valtakunnassa. Kysymykset kertovat sen, että ope-
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tuslapsilla oli suuri kiinnostus Jumalan hallintavaltaa kohtaan ja halu osallistua siihen. Mo-
nessa vertauksessaan Jeesus olikin heille puhunut taivasten valtakunnan luonteesta. Niiden 
perusteella opetuslapset tiesivät kyllä, että Jumalan valtakunta on jotain aivan muuta kuin 
maalliset valtakunnat, joissa hallitsijat voimalla ja välivallallakin panevat alaisensa tottele-
maan lakejaan ja säädöksiään.  

 
Taivasten valtakunta on kuitenkin myös selkeä hallintopiiri. Sen Kuningas on Jeesus ja Hän 
hallitsee siinä rakkaudellaan ja totuudellaan – ei väkivallalla eikä pakolla. Jumalan valta-
kunta on vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden hallintaa, johon ei mikään vääryys eikä 
synti sovi. Se on iloa, rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Se on valon ja elämän, 
rakkauden ja armon valtakunta. Se on kirkkauden ja Herran läheisyyden ja rakkauden tun-
temisen valtakunta. Se on kaiken inhimillisen kaipauksen täyttymys, jossa ei ole mitään ki-
pua, itkua, kuolemaa, sairautta eikä pimeyttä. Siellä saa katsella kasvoista kasvoihin Jee-
susta. Se kiitoksen ja ylistyksen, kauneuden ja puhtauden valtakunta. Se on yhteyden ja 
vapauden valtakunta. Sen valtakunnan suvereeni hallitsija on itse Herra Jeesus ja Isä Kaik-
kivaltias. 

 
Jotain kaikesta tuosta opetuslapset olivat jotain tajunneet ja heillä oli halu päästä siitä osal-
liseksi, vaikka heidän mielenkiintonsa kohdistui samalla Israelin ajallisen valtakunnan koh-
taloon ja poliittiseen vapautumiseen, koska kansakunta huokaili Rooman ikeen alla. Heidän 
oli vaikea nähdä sitä, että Jumalan hallintavalta voisi toteutua myös jo täällä maan päällä 
silloinkin, kun se valtakunta joutuu maallisen vallan vainoamaksi ja hylkäämäksi. He eivät 
vielä ymmärtäneet Jumalan valtakunnan hengellistä luonnetta, vaikka kyseessä on todella-
kin sydänten hallinnasta rakkaudella. 

 
Todellinen suuruus 

Lisäksi heiltä oli vielä salassa Jumalan valtakunnan eräs kaikkein perustavin ominaisuus, 
jota ilman itse valtakuntaan on mahdoton päästä sisälle. Jumalan valtakunta on vain lasten 
kaltaisille. Kukaan muu ei voi sinne päästä sisälle, koska tuo lastenkaltaisuus on sen tärkein 
ominaisuus. Siitä voitaisiin käyttää myös toista nimitystä: nöyryys.  

 
Jumalan suuruus tuli näkyviin siinä, että Hän – koko kaikkeuden Luoja ja ylläpitäjä, ääretön 
suuruudessaan – tuli ihmiseksi, pieneksi vauvaksi ja lapseksi. Hän pesi opetuslastensa 
jalkoja, otti orjan muodon, kärsi ristin häpeän, ylösnoustuaan Hän tarjoili opetuslapsilleen 
ruokaa, taivaassa Hän jatkaa omissa hääjuhlissaan tarjoilijan roolissa. Hän ei tehnyt tätä 
kaikkea vain meidän pelastuksemme vuoksi vaan myös näyttääkseen meille millainen on 
Jumala, millaista on Jumalan valtakunnan suuruus. Nöyrtyvä, pieneksi tuleva on suuri Ju-
malan silmien edessä. Ellei ihminen suostu pienuuteen ja lapsen kaltaisuuteen, hän ei 
pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, koska silloin häneltä puuttuu se, mikä on rakkauden 
valtakunnan perusedellytys – nöyryys. Rakkaushan on toisen alapuolelle asettumista ja 
toisen korottamista. Kukaan ei voi ylhäältä päin rakastaa ketään. Pyhän Kolminaisuuden 
sisälläkin rakkaus korottaa toista: Jeesus korottaa Isää, Isä korottaa Jeesuksen, Pyhä Henki 



 4

kirkastaa Jeesusta, Jeesus ylistää Pyhää Henkeä. 
 
Lapsi keskuksessa 

Jeesuksen vastaus opetuslasten kysymykseen on selkeä ja kouriin tuntuva. Hän kutsuu 
lapsen luokseen ja asettaa hänet heidän keskelleen. Lapsi keskustassa! Se, että Jeesus 
kutsui ja asetti lapsen omiensa keskelle kertoo paljon Jumalan valtakunnan luonteesta. 
Lapsen ei tarvinnut pelätä, kun Jeesus kutsui hänet. Ja sitten Herra lausuu: 
"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan.” 

 
Mitä on tuo lapsen kaltaisuus sitten käytännössä. Se ei tarkoita tietenkään lapsen viatto-
muutta, jollaista muuten ei ole olemassakaan. Lapset ovat syntisiä ja usein ilmaisevat oman 
syntisyytensä erittäin ikävällä tavalla. Jeesus oli kulkemassa kohti ristiä juuri sitä varten, että 
lapset voisivat pelastua, saisivat syntinsä anteeksi ja saisivat pääsyn siten taivasten valta-
kuntaan. Kukaan lapsi ei siis pelastu sen vuoksi, että hän on lapsi, vaan ainoastaan siksi, 
että Jeesus kärsi kuoleman hänenkin syntiensä tähden. Mutta juuri siksi, että Jeesus avasi 
tien taivasten valtakuntaan, meidän on nöyrryttävä lasten kaltaisiksi. 

 
Lapsen kaltaisuus 

Mitä sitten lapsenkaltaisuus on, jos se ei ole synnittömyyttä tai viattomuutta. Se on epätäy-
dellisyyttä, yksinkertaisuutta, suostuvaisuutta.  

 
Pieni lapsi tietää, että hän ei tiedä eikä ymmärrä kaikkea, vaan tarvitsee vanhemmat, jotka 
voivat antaa hänelle oikeat ohjeet ja jotka ymmärtävät, vaikka hän itse ei ymmärräkään. 
Päästäksesi Jumalan valtakuntaan Sinun ei tarvitse olla täydellinen – kun ei sitä kuitenkaan 
missään tapauksessa ole. Lapsen epätäydellisyys ei kuitenkaan ole toivotonta epätäydelli-
syyttä, vaan valmiutta ottaa vastaan opetusta ja ohjausta. Kun Jumala Sanansa kautta lä-
hestyy meitä, meiltä kysytään tätä asennetta: Herra en ymmärrä, avaa Sinä minun ymmär-
rykseni. Herra auta minua kuuliaisuuteen Sanallesi. 

 
Toiseksi lapsen kaltaisuus on yksinkertaisuutta kaikkinaisten monimutkaisten koukeroiden 
vastakohtana. Lapselle asiat ovat konkreettisia. Raamatussa puhuva Herra ei jakele meille 
filosofisia ja käsitteellisiä ajatusrakennelmia, vaan käsin kosketeltavan käytännöllisiä asioita: 
”Mikä on ollut alusta, minkä olemme kuulleet ja omin silmin nähneet, mitä katselimme ja 
käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta.” (1. Joh. 1:1) 

 
Kolmanneksi lapsen kaltaisuus merkitsee suostumista muovailtavaksi. Eräs katolinen pappi 
sanoi näin: ”Antakaa minulle lapset seitsemänteen ikävuoteen asti, en välitä mitä sen jäl-
keen tapahtuu.” Se tarkoittaa sitä, että lapsen saamat vaikutteet muovaavat heidät ja vai-
kutus jää pysyväksi. Vain ne, jotka suostuvat Herran muovailtavaksi – kuin savi savenvala-
jan käsissä – voivat päästä sisälle taivasten valtakuntaan. 

 



 5

Kaikki suuria valtakunnassa 
Jeesus jatkaa: ”Joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.” 
Mutta se merkitsee välittömästi, että kaikki taivasten valtakuntaan sisälle päässeet ovat 
suuria. Koska lapsen kaltaiseksi nöyrtyminen on sisälle pääsyn ehto, niin kaikki sisälle tul-
leet ovat SUURIA. Puhuessaan Johannes Kastajasta Jeesus totesi, että hän oli vaimosta 
syntyneiden joukossa kaikkein suurin, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi 
kuin Johannes. Inhimilliset mittapuut eivät toimi taivasten valtakunnassa. Siellä voi olla vain 
pienuudessaan suuria. 

 
Nöyrtyminen on mahdollista 

Aikuisen ihmisen ei ole helppo nöyrtyä. Mutta Jumalan suuresta armosta se on mahdollista. 
Nöyrtymisessä ei lopultakaan ole kysymys muusta kuin tosiasioiden tunnustamisesta. ”Olen 
epätäydellinen, tarvitsen Jeesus Sinua. Olen syntinen, tarvitsen Jeesus Sinun veresi puh-
distuksen. Olen rakentanut monimutkaisia rakennelmia, mutta Herra ne kaikki romahtavat, 
armahda minua. Olen yrittänyt kulkea omaa tietäni, mutta ota nyt minua kädestä ja muovaa 
minut tahtosi mukaiseksi.” Tie Jumalan valtakuntaan on auki! 

 
Jeesus lapsessa 

Ja mikä yllätys minua odottaakaan! ”Joka ottaa luokseen yhden tällaisen lapsen minun ni-
meeni, ottaa luokseen minut.”(5)  Tuossahan on lapsi – saan ottaa hänet vastaan ja sa-
malla itse Herran Jeesuksen. Aikuisista ihmisistä tulee Jumalan lapsia. He saavat ottaa 
toinen toisensa vastaan Herran omina. Syntyy Jumalan lasten perheyhteys – se on taivaal-
liseen lopulliseen valtakuntaan taivaltavien pelastettujen suku.  

 
Lapsityön tärkeys 

Kristillinen seurakunta on alusta lähtien nähnyt lasten parissa tehtävän työn äärimmäisen 
tärkeyden. ”Katsokaa, ettette halveksi ketään näistä pienistä. Minä sanon teille, että heidän 
enkelinsä taivaissa näkevät aina minun taivaissa olevan Isäni kasvot.” (10) Kristityt ovat 
halki aikojen synnyttäneet ja kasvattaneet lapsia. He ovat ottaneet lapsen vastaan Herran 
lahjoina. Tänään moni kristitty taistelee syntymättömien lasten elämän puolesta. Maailman 
lapset ovat yhä Herran silmäterä. Lapsityö on seurakunnan tärkein työmuoto! Täällä matkaa 
tekevä Jumalan lasten joukko on kaiken aikaa jo osallinen taivaallisesta todellisuudesta, 
myös enkelien suojeluksesta tässä viettelysten ja synnin maassa.  

 
Entä Sinä? 

Tänään Sinulta kysytään: Oletko jo päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan? Ellet, Herra kut-
suu Sinua nöyrtymään lapsen kaltaisuuteen. Jos sen teet ja huudat avuksesi sitä Jeesusta, 
joka on Sinunkin tähtesi kulkenut Golgatan ja ylösnousemuksen tien, niin pääset sisälle ja 
löydät elämäsi todellisen suuruuden siinä, että olet Jumalan rakastama lapsi ja saat palvella 
Häntä!  


