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Rakkaat ystäväni,  
Joskus sieltä Suomesta tulee viesti, jossa sano-

taan: ”Minä rukoilen sinun puolestasi.” Sellainen 

viesti liikuttaa minua syvästi. Kiitos sinulle, joka 

rukoilet – Jeesus on kuullut sen mitä olet pyytä-

nyt. Kiitos myös postista; jokainen kirje, kortti ja 

kasetti ilahduttavat minua todella paljon. 

Oletko koskaan tullut miettineeksi, mitä täällä 

lähetyskentällä oikein julistetaan? Kiertokirjeeni 

aihetta miettiessäni päähäni pälkähti, että voisin 

kääntää japanista suomeksi viimeisimmän pu-

heeni. Se on pidetty Nishi-Akashin kirkossa noin 

satapäiselle seurakunnalle, joka kuunteli pape-

rinmakuista esitystäni huomattavan intensiivisesti. 

Puhuin käsikirjan evankeliumitekstistä. Tällä ker-

taa se oli Matt. 15:21-28, kertomus kanaanilaises-

ta naisesta, jonka tytär oli riivattu ja jonka huuto-

jen edessä Jeesus vaikeni. (Lue teksti!)

Suuri usko 

Tätä tekstiä kuunnellessa nousee eittämättä mieleen kysymys: Onko Jeesus todella niin “kiltti” kuin hänen 

väitetään olevan. Itse tunnen ihmisiä, jotka ovat loukkaantuneet koko kristinuskoon tämän tekstin perus-

teella. 

Jeesus on ulkomaanmatkalla. Markus kertoo matkan tarkoituksesta näin: “Jeesus ei tahtonut, että kukaan 

saisi (hänen olinpaikkaansa) tietää, mutta hän ei saanut olla salassa.” (Mk 7:24.) Ehkäpä Jeesus oli väsynyt. 

Ehkä hän tahtoi pois ihmistungoksesta ja uskonnollisten johtajien hyökkäysten keskeltä. Niinpä hän siis 

käveli 40-60 km matkan edestakaisin Välimeren rannikolla sijaitsevalle Tyyron ja Siidonin alueelle. Tämä 

olikin ainoa Jeesuksen varsinainen ulkomaanmatka, jollei oteta huomioon Egyptin reissua hänen pienenä 

ollessaan. Kaikki muut ihmeensä Jeesus siis teki Israelin alueella, paitsi tämän yhden ainoan. 

Naisesta sanotaan, että hän oli kanaanilainen. Silloin kun israelilaisten esi-isät tulivat asumaan nykyiseen 

Palestiinaan, se oli kanaanilaisten asuttama. Sen jälkeen vihollisuus kanaanilaisten ja israelilaisten välillä 

jatkui vuosisadasta toiseen. Vanhan testamentin mukaan kanaanilaiset piti hävittää, tai ainakaan heidän 

kanssaan ei saanut olla missään tekemisissä. Juutalaiset siis halveksivat kanaanilaisia pakanoita vielä Jee-

suksen aikanakin ja pitivät itseään heitä parempina. Huomatkaa, että kokonaista kuusi profeettaa ennusti 

VT:ssa Tyyron ja Siidonin hävitystä. 

Kanaanilaisten uskonnosta saamme selville yhtä ja toista sekä VT:n että arkeologian avulla. Siidonissa seisoi 

parantajajumala Eshmonin temppeli, jonka kuningas Herodes oli pystyttänyt uudelleen juuri ennen Jeesuk-

sen aikaa. Tyyrossa taas oli seksin ja sodan jumalattaren Astarten temppeli. Kanaanilaisten jumalanpalve-

lukseen kuului seksuaalisia menoja, jotka Israelin Jumala oli ankarasti kieltänyt. VT kertoo meille, miten 



valittu kansa lankesi yhä uudelleen kanaanilaisten houkutuksiin ja palveli epäjumalia sellaisin menoin, jotka 

olivat Jumalalle kauhistus. Ei siis ole mikään ihme, että Jumala oli kieltänyt yhteydenpidon naapurikansojen 

kanssa.  

Äidin tuska ja Jeesuksen ”välinpitämättömyys” 

Tätä taustaa vasten ymmärrämme, ettei kanaanilaisen naisen ollut helppo tulla Jeesuksen luo. Hänellä ei 

ollut mitään oikeutta pyytää apua juutalaiselta opettajalta ja parantajalta. Olihan kysymyksessä vanhan 

viholliskansan jäsen, jolla oli eri uskonto. Nainen ei ollut noudattanut Mooseksen lakia; ei hän edes tiennyt, 

millä tavalla pyyntö pitäisi Jeesukselle esittää. Ehkä täällä kirkossa istuu tänään joku sellainen ihminen, josta 

tuntuu, ettei hänellä ole oikeutta pyytää Jeesukselta yhtään mitään. Sinulla on ehkä eri uskonto, et ehkä 

edes tiedä, miten Jeesusta rukoillaan. Mutta juuri sinut on Jeesus itse johdattanut tänään tähän kirkkoon 

kuulemaan kanaanilaisen naisen tarinaa. 

Kanaanilainen nainen siis tuli Jeesuksen luo. Tuli, vaikkei hänellä ollut oikeutta tulla, tuli vaikka häntä hävet-

ti. Markus kertoo, että Jeesus oli silloin jonkun (juutalaisen?) talossa vieraisilla; varmasti sisälle tunkeutu-

minen jo sinänsä vaati rohkeutta.  

Naisen tuska oli kuitenkin niin suuri, ettei hän yksinkertaisesti voinut olla tulematta ja huutamatta hätäänsä 

Jeesukselle suureen ääneen. Jos joku tässä kirkossa alkaisi nyt huutaa ongelmaansa kovalla äänellä, me 

muut varmasti nolostuisimme. Niin tapahtui myös Jeesuksen aikaan. Kun Jeesus lähti talosta, seurasi nainen 

huutaen perässä. Varmaan keskustelu opetuslasten ja rabbin välillä kävi mahdottomaksi. Montako kilomet-

riä sillä tavalla kuljettiin, sitä ei Raamattu meille kerro. Mutta sen se kertoo, että opetuslapset olivat vaivau-

tuneita, ja Jeesus itse vaikeni. 

Riivaaja siis vaivasi kauheasti kanaanilaisen naisen pientä tytärtä. UT kertoo meille monestakin riivatusta 

ihmisestä. Tässä ei ole kysymys mistään taudista, vaan siitä, että paha henki todella asuu ihmisen sisimmäs-

sä. Kristitylle tällaista ei voi tapahtua, koska Jumalan Henki jo asuu hänen sydämessään. Usein riivatuksi 

tuleminen tapahtuu epäjumalanpalvelusmenojen yhteydessä. Entäpä jos tämäkin äiti oli vienyt tyttärensä 

paikkaan, jossa häneen meni paha henki. Jos niin oli käynyt, ei äidin itsesyytöksillä varmaan ollut loppua. 

Yksi raskaimmista asioista vanhempien elämässä on nähdä, miten rakas lapsi kärsii heidän syntiensä tähden. 

Riivaaja vaivasi kauheasti pientä tyttöä. Lapsen ruumis ja sielu olivat uupumuksen tilassa. Tytöllä ei var-

maankaan ollut ystäviä, ei leikkitovereita. Muu perhe kärsi tilanteesta, aviopuolisot riitelivät siitä, kenen 

syytä kaikki oli. Naapurusto juorusi. Lapsen vahtiminen vei kaiken ajan, lääkärit ja ihmeparantajat veivät 

kaiken rahan. Ehkä tilanne on jossakin muodossa tuttu meillekin täällä oleville. Jos joku meistä on joskus 

joutunut katselemaan rakkaansa kärsimystä ja elämän tuhoa, hän tietää miltä tästä äidistä tuntui. Hän tie-

tää, miksi äiti ei huutanut: “Armahda tytärtäni, auta tytärtäni”, vaan “Armahda minua, auta minua!” Lapsen 

kärsimys oli äidin kärsimystä. 

Mutta Jeesus kieltäytyy auttamasta onnetonta äitiä. Sama Jeesus, joka on luvannut ottaa vastaan kaikki, 

jotka hänen tykönsä tulevat, ei suostukaan auttamaan tätä naista. Nainen pyytää häneltä apua kolme ker-

taa, ja joka kerran Jeesus kieltäytyy. Ensin hän ei vastaa mitään, sitten hän sanoo tulleensa vain Israelin 

huoneen kadonneita lampaita varten, ja lopuksi hän vertaa naista lasten ruokaa kärkkyvään koiranpentuun. 

Vapahtajan sanat kuulostavat lähes sydämettömiltä naisen suurta tuskaa vasten. 

Miksi Jeesus vaikenee? Miksi hän kieltäytyy auttamasta? Miksi hän joskus kohtelee meitäkin samalla tavalla 

kuin kanaanilaista naista? Varmaan me kaikki rukoilemme läheistemme puolesta. Rukoilemme terveytem-



me, ihmissuhteittemme, taloudellisen tilanteemme, yksinäisyytemme, voittamattomien syntiemme tähden. 

No, vastaako Jeesus meille heti, kun me häntä rukoilemme? Näyttääkö hän auttavan meitä hädässämme? 

On aikoja, jolloin Jeesus ei autakaan. Vaikka miten rukoilisimme, emme saa vastausta. Saattaa jopa käydä 

niin, että vaikea tilanne muuttuu yhä vaikeammaksi. Olen minäkin rukoillut pitkät vuodet läheisen ihmisen 

puolesta, eikä mitään ole tapahtunut. Monesti olen kysynyt Jeesukselta, miksi hän vaikenee, mutta vastaus-

ta en ole saanut tähän päivään mennessä.  

Tekstistä löytyy kuitenkin vastaus Jeesuksen vaikenemisen ongelmaan, ja se kuuluu näin: vaikenemalla Jee-

sus tahtoo antaa kaikille asianosaisille sellaisen uskon, joka ei “luovuta” missään tilanteessa, ei edes kuole-

man edessä. Loppujen lopuksi Jeesus ylisti kanaanilaisen naisen uskoa suureksi – ja sitä hän ei tehnyt kuin 

kaksi kertaa koko toimintansa aikana. Molemmat suuren uskon “omistajat” olivat, kumma kyllä, pakanoita. 

(Toinen oli roomalainen sadanpäämies.) Opetuslapsiaan Jeesus sen sijaan moitti useampaan kertaan vähä-

uskoisiksi. Opetuslapset epäilivät, vaikka olivat nähneet monta ihmettä. Kanaanilainen nainen uskoi, vaikkei 

ollut nähnyt ainoatakaan. 

Miten suuri usko saadaan? 

Miten suuri usko sitten saadaan? Jos voisin kysellä teiltä, jotka täällä kirkossa nyt istutte, saattaisin ehkä 

saada vastaukseksi seuraavanlaisia asioita: Suuri usko saadaan paastoamalla, rukoilemalla, uhrautumalla, 

synnistä luopumalla, todistamalla tai parantumisten ja muiden ihmeiden kautta. Kanaanilaisen naisen elä-

mästä kuitenkin puuttuivat nämä asiat. Yhtään ainoata ehtoa hän ei täyttänyt. Hänen siihenastinen juma-

lanpalveluksensa oli ollut väärää, rukoilla hän ei osannut, ei ehkä rakastaakaan muita kuin tytärtään. Ja 

huomatkaa, että hänellä oli suuri usko jo ennen kuin ihme tapahtui. Usko ei siis syntynyt hänen sydämeen-

sä ihmeen kautta. 

Olen löytänyt viisi suuren uskon tuntomerkkiä kanaanilaisen naisen elämästä. 1) Ensinnäkin suuri usko tart-

tuu Jumalan Sanaan. Nainen nimitti Jeesusta ”Herraksi, Daavidin Pojaksi”. Hän tiesi Raamatusta ehkä vain 

tuon yhden ainoan asian: että Israelin Jumala oli tuhat vuotta aikaisemmin luvannut kuningas Daavidin Po-

jalle iankaikkisen valtakunnan (2 Sam 7). Missä nainen oli tämän lupauksen kuullut, sitä emme tiedä, mutta 

kuullut hän sen oli, ja vetänyt siitä omat johtopäätöksensä. Hän siis uskoi, että Galilean maaseudulta kotoi-

sin oleva puuseppä Jeesus oli Daavidin kruununperijä ja iankaikkisen valtakunnan kuningas.  

Mutta onneton äiti kutsui Jeesusta myös Herraksi, mikä on Israelin Jumalan varsinainen nimi: Jahve. Tästä 

opimme, että kristillinen usko ei ole monimutkainen asia. Se on tarttumista siihen Raamatun Sanaan, minkä 

olemme kuullut, ja mikä todistaa että Jeesus on Jumala. Muuta ei tarvittu silloin, eikä muuta tarvita nyt. 

2) Toiseksi suuri usko uskoo Jeesuksen rakkauteen silloinkin, kun tämä vaikenee tai suorastaan kieltäytyy 

auttamasta. Suuri usko ei hellitä. Se jatkaa huutamista, koska tietää, että Jeesus ei loppujen lopuksi voi olla 

auttamatta. Siksi meidänkään ei pidä hellittää, näyttipä Jeesus meidän kuinka välinpitämättömältä hyvänsä. 

Ylpeä ihminen olisi kanaanilaisen naisen sijassa suuttunut ja lähtenyt kotiinsa. On suurta uskoa, ettei lähde 

Jeesuksen luota minnekään, vaikkei rukouksiin heti vastattaisikaan.  

3) Kolmanneksi suuri usko ei käy kauppaa Jeesuksen kanssa. Se tunnustaa, ettei sillä ole mitään oikeutta 

Jeesuksen apuun. Jos hän auttaa, se on pelkkää armoa. Kun Jeesus kutsui naista koiranpenikaksi, tämä 

myönsi olevansa juuri sellainen. Kenenkään ei siis pidä odottaa kristityksi kääntymistä ja kasteen ottamista 

siihen asti, että muka tulisi siihen arvolliseksi. Sitä päivää ei näet koskaan tule, että me olisimme arvollisia 



Jeesuksen edessä. Meidän on tyydyttävä armopaloihin, jos yleensä aiomme häneltä jotakin saada. Kastekin 

on pelkkää armoa. 

4) Neljänneksi suuri usko tarttuu yhteen ainoaan sanaan joka Jumalan suusta lähtee. Nainen näki pienen 

toivon pilkahduksen Jeesuksen käyttämässä penikka-sanassa. Juutalaiset näet kutsuivat pakanoita koiriksi, 

ei penikoiksi. Koirista ei Raamatussa sanota yhtään hyvää sanaa; ne asuvat puolivilleinä kylissä ja kedolla. 

Koiranpentu sen sijaan saattoi päästä talon sisällekin ja syödä ruuantähteitä pöydän alla. Tämä yksi sa-

na ”penikka” oli siis kylliksi kanaanilaiselle naiselle. Hän myönsi, ettei kuulu Israelin huoneen perillisiin. 

Mutta hänelle riitti, jos hän sai olla Jeesuksen seurassa vaikka sitten koiranpennun asemassa. Näin mekin 

saamme omistaa Raamatun kaikki lupaukset omalle kohdallemme. 

Nainen joutui tyytymään yhteen ainoaan penikka-sanaan. Mutta, että hän siihen tyytyi ja löysi siitä toivon, 

sitä ihmetteli Jeesuskin. Jos joku meistä on kärsimyksensä keskellä ja Jumalan vaietessa pystynyt tarttu-

maan yhteen ainoaan Raamatun lupaukseen ja riippunut siinä kiinni, hän on oppinut suuren läksyn. Hänen 

kärsimyksensä ei ole mennyt hukkaan. 

5) Viidenneksi suuren uskon tuntomerkki on se, että se uskoo näkemättä. Markus kertoo, että riivattu tytär 

oli koko kertomuksemme ajan kotonaan. Hänen äitinsä uskoi siis hänen parantumiseensa jo ennen kuin oli 

sen nähnyt. Äiti palasi kotiinsa Sanan varassa. Niin tekee suuri usko. 

Jeesuksen suuri usko 

Jeesuksella itsellään oli suuri usko. Kun Isä vaikeni hänen kärsimyksensä edessä Golgatalla, hän huusi: “Ju-

malani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Psalmi, jota Jeesus tuolloin siteerasi, jatkuu näin: “Miksi olet kau-

kana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja?” (Ps.22:2). Jeesus totisesti tiesi, miltä tuntuu olla Jumalan 

hylkäämä. Miltä tuntuu, kun Jumala ei auta, vaan on hiljaa. 

Miksi Jeesus sitten joutui Jumalan hylkäämäksi? Siksi, että hän oli ristillä riippuessaan niin täynnä syntiä, 

ettei pyhä Jumala voinut häntä katsella eikä kuunnella. Synnit eivät olleet hänen omiaan, vaan meidän syn-

tejämme, meidän epäjumalanpalvelustamme, huonoa lastenkasvatustamme ja vähäuskoisuuttamme. Kaik-

ki tämä oli luettu Jeesuksen syyksi.  

Mutta Jeesuskin tarttui yhteen ainoaan Raamatun Sanaan. Hän kutsui Jumalaa omaksi Jumalakseen, vaikka 

oli tullut Isänsä hylkäämäksi (Ps 22:2). Jeesuksen uskossa voimme nähdä kaikki viisi suuren uskon tunto-

merkkiä: yhteen Jumalan Sanaan tarttumisen, Jumalan rakkauteen uskomiseen näkemättä, ja Jumalan 

tuomioihin tyytymisen valittamatta. 

Koska Jeesuksen usko oli suuri, ei Jumala enää kysy meiltä meidän uskomme suuruutta. Riittää, että tu-

lemme hänen luokseen hätämme ja syntimme kanssa. Sen suurempaa uskoa ei tarvita. Ja oikeastaan asia 

onkin niin, että Jeesus tulee meidän luoksemme ensin, että me saisimme edes pienen uskon hänen rakkau-

teensa. Ehkäpä Jeesus ei mennytkään Tyyron ja Siidonin alueelle lepäämään, vaan herättämään uskon 

erään pakanavaimon sydämeen. 

Jeesus on tullut myös sinun luoksesi tänne kirkkoon tänä päivänä. Hän tahtoo, että riiput kiinni hänen sa-

nassaan, kunnes apu tulee. Sana sinänsä on jo vastaus, esimerkiksi tämä sana: “Tapahtukoon sinulle, niin 

kuin tahdot.” (28). Tai tämä: “Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heik-

koudessa” (2 Kor 12:9). (Tähän asti puhe.) 



Jälkeenpäin jotkut kuulijoista sanoivat olevansa täsmälleen kanaanilaisen vaimon tilanteessa. Erityisesti 

minua ilahdutti, että pari “etsijää” (=ei-kristittyjä) sanoi ymmärtäneensä puheeni oikein hyvin.  

Ensi kerralla lupaan lähettää tapahtumarikkaamman kirjeen. 

Love      Mailis 

 


