
Tuomiosunnuntai 7.2.2021, Tampere 
 
Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. 
 
Tänään vietämme tuomiosunnuntaita, joka on kolmas suureen paastoon johdattavista 
valmistussunnuntaista. Tänään laskeudumme jo osittaiseen paastoon luopuessamme liharuuasta. 
Maitoruuasta luovumme viikon päästä sovintosunnutaina, joka varsinaisesti aloittaa suuren paaston. 
 
Jokainen valmistussunnuntai virittää meitä alkavaan suuren paaston matkaan ja paaston henkeen. 
Ensimmäinen valmistussunnuntai, publikaanin ja fariseuksen sunnuntai, osoitti meille nöyryyden 
merkityksen hyveistä perustavimpana ja vastaavasti varoitti meitä ylpeyden ja tuomitsemisen 
synneistä, jotka voivat repiä maahan kaikki kilvoittelumme hedelmät. Tuhlaajapojan sunnuntai esitti 
meille katumuksen ja kääntymyksen esikuvan, sekä rohkaisi meitä kertomuksella Jumalan 
ylenpalttisesta rakkaudesta, armosta ja anteeksiannosta. 
 
Siinä missä kaksi ensimmäistä valmistussunnuntaita rohkaisevat meitä ja opettavat luottamaan 
Jumalan armoon ja anteeksiantoon, tuomiosunnuntai tarjoaa meille raskaampaa ravintoa, joka vaatii 
enemmän sulattelua. Tuomiosunnuntai maalaa eteemme kuvan suuresta ja peljättävästä tuomion 
hetkestä, joka on yhtä todellinen kuin Jumalan rajaton rakkaus ihmistä kohtaan. Usein 
tarkastelemme viimeistä tuomiota liian kapeasta ja rajallisesta, oman elämämme näkökulmasta. 
Laajempi näkökulma avaa tuomioon syvemmän ulottuvuuden. Viimeisessä tuomiossa ei ole kyse 
vain minun elämästäni, vaan kaikkien ihmisten elämästä; koko ihmiskunnan elämästä; koko 
luomakunnan elämästä. Viime kädessä siinä on kyse Kristuksesta. Tämän ymmärtämiseksi meidän 
on palattava perusteisiin: 
 
Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, kasvamaan Jumalan kaltaisuuteen ja jumalallisen 
elämän osallisuuteen. Jumala on asettanut ihmisen keskelle luomakuntaa ja antanut ihmiselle 
papillisen tehtävän pyhittää ja kirkastaa luomakuntaa. Näin siis sekä ihminen että luomakunta ovat 
kehittymisen tilassa. Sekä ihminen että luomakunta ovat matkalla täyttymykseen, jossa Kristus 
täyttää kaiken ja on kaikessa. Kristus on luomakunnan A ja O, siis alku ja loppu. Hänen kauttaan 
koko maailma on luotu; hän on myös maailman päätepiste ja täyttymys. 
 
Tämän täyttymyksen odotus on kristinuskon ytimessä. Kirkko on aina odottanut, että tämä 
lankeemuksen alainen maailma väistyy uuden taivaan ja uuden maan edestä. Kirkko on aina 
odottanut Kristuksen toista tulemista, joka Kristuksen lupauksen mukaan on kuin idästä länteen 
taivaan halkaiseva salaman leimahdus. Tätä odotusta kuvastaa myös se, että jokainen ortodoksinen 
kirkkorakennus on rakennettu suuntautumaan kohti itää. Siis aina seisoessamme rukouksessa 
olemme suuntautuneet Kristuksen toiseen tulemiseen. Kirkon alkuaikoina tämä odotus oli erityisen 
palavaa ja jopa malttamatonta. Apostoli Johannes päättää Ilmestyskirjan sanoihin: ”Tule, Herra 
Jeesus!” ja apostoli Paavali Korinttilaiskirjeen: ”Maranata! Herramme, tule!” Koskaan tämä odotus 
ei ole tyystin sammunut, mutta ajoittain se on käynyt laimeammaksi. Odotuksen laimenemisesta 
saattaa kieliä se, että alamme pelätä tuomiota. Alamme toivoa, että se ei tulisi. Mutta kristityn pitäisi 
päinvastoin odottaa ja kaivata sitä hetkeä, joilloin hänen Herransa ”tulee kirkkaudessa 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”; jolloin Kristus tulee perustamaan uuden taivaan ja uuden maan, 
Jumalan valtakunnan, jolla ei ole loppua. Päättyyhän uskontunnustuksemmekin sanoihin: ”Odotan 
kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.” Tuleva maailma ei voi tulla ennen vanhan 
maailman tuomitsemista ja uudistumista. Kun Kristus täyttää kaiken kirkkaudellaan ja totuudellaan, 
on kaiken mikä on hänelle vierasta väistyttävä. Tuomio käy käsi kädessä maailman kirkastumisen ja 
uudistumisen kanssa. Kaiken, mikä meissä on valhetta, pimeyttä ja syntiä, täytyy tuhoutua kuin 
tulessa. Se ei yksinkertaisesti voi säilyä tulevan maailman elämään. 
 
Päivän evankeliumin vertaus opettaa meille selvin sanoin, mikä tulee olemaan viimeisen tuomion 
peruste ja koetinkivi: se tulee olemaan rakkaus. Kysymys, jonka tuomari kysyy, johon koko tuomio 
kiteytyy, on: oletko rakastanut vai oletko ollut itsekäs ja välinpitämätön? Oletko huomannut 



tarvitsevan lähimmäisesi vai oletko kääntänyt hänelle selkäsi ja kävellyt ohi? On merkille pantavaa, 
että tuomari ei kysy mitään uskonnonharjoituksesta: ei kuinka paljon olemme rukoilleet, ei kuinka 
ankarasti olemme paastonneet, ei kuinka usein olemme käyneet kirkossa, ei kuinka syvästi 
perehtyneet pyhiin kirjoituksiin. Sen sijaan hän kysyy: oletko seurannut Kristuksen rakkautta 
sydämessäsi ja teoissasi? Oletko rakastanut Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi? 
Rakkauden tekoina vaikuttava usko; siinä kaikkein tärkein, jonka tulee olla kaiken rukouksemme, 
kaiken paastomme, kaiken kirkossa käymisemme ja pyhien kirjoitusten lukemisemme ytimessä. 
 
Pari asiaa saattaa hämmentää meitä tänään luetuissa pyhissä kirjoituksissa. Ensinnäkin meidän voi 
olla vaikea sovittaa yhteen kuvaa luotuaan rakastavasta Jumalasta, joka on armahtavainen ja 
anteeksiantava – ja joka näyttää kuitenkin tuomitsevan toiset kadotukseen. Tätä on pohdittu paljon 
kirkon historian kuluessa, ja täyttä yksimielisyyttä tästä varsin perustavasta kysymyksestä ei vallitse 
edes kirkon suurten opettajien keskuudessa. Jotkut arvelevat, että kaikki lopulta pelastuvat, mutta 
kuin puhdistavan tulen läpi. Tämä nimenomainen oppi on tosin tuomittu kirkossa harhaopiksi. Osa 
pidättäytyy ottamasta kantaa kaikkien pelastuksen puolesta, mutta katsovat kirkolle luonnolliseksi 
asenteeksi toivoa sitä. Osa taas pitäytyy opissa ikuisesta kadotuksesta ja piinasta.  
 
Yksi asia on kuitenkin varma: Meidän kristittyjen tulee toivoa kaikkien pelastusta! Meidän tulee 
rukoilla kaikkien pelastumisen puolesta ja tehtävä kaikkemme, että evankeliumi ja pelastuksen 
mahdollisuus tavoittaisi kaikki ihmiset. Toinenkin asia on varma: Jumala on rakkaus ja Hän tahtoo 
kaikkien pelastusta. Hän ei lähetä yhtäkään katuvaa pois luotaan. Samalla näyttää selvältä, että 
ihmiselle annettu vapaus mahdollistaa sen, että ihminen voi itse kääntyä pois Jumalasta. Sama pätee 
myös viimeisellä tuomiolla. Silloin kohtaamme Jumalan, joka on Rakkaus ja Totuus. Kaikki, mikä 
meissä itsessämme on rakkautta ja totuutta, tuntee vetoa Jumalan puoleen. Vastaavasti kaikki, mikä 
meissä on rakkaudettomuutta, itsekkyyttä ja valhetta – se tuntee tarvetta paeta pois Jumalan luota. 
Jos siis joku tuomitaan kadotukseen, tuomiota ei langeta Rakkauden Jumala, vaan ihmisen oma 
synti, joka ei tunne katumusta, ei tunne anteeksiantavaa Jumalaa, eikä halua antautua Jumalan 
puhdistavalle tulelle – ja saa ihmisen kääntymään kadotuksen pimeyteen. 
 
Toinen hämmentävä asia on päivän epistolassa, joka alkaa sanoilla: ”Ei ruoka vie meitä lähemmäs 
Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme.” Tämä 
meille luetaan liturgiassa juuri ennen kuin astumme suuren paaston ruokasäädösten piiriin. Vetääkö 
tämä maton ruokapaaston alta? Ei, epistolassa ei puhuta ruokapaastosta, vaan epäjumalille uhratusta 
lihasta. Rooman valtakunnassa osa kaupunkien lihatoreilla myydystä lihasta oli uhrattu epäjumalien 
temppeleissä. Tämä vaivasi monen kristityn omaatuntoa. Apostoli Paavali ratkaisi ongelman 
opettamalla, että epäjumalat ovat – epätodellisia! Niille uhrattu liha siis ei voi mitenkään 
vahingoittaa kristittyä, joka tuntee yhden todellisen Jumalan. Kuitenkin osa on uskossaan heikkoja, 
ja heidän omaatuntoaan epäjumalille uhratun lihan syöminen voi vahingoittaa; samoin kuin se, jos 
he näkevät jonkun uskonveljensä syövän tällaista lihaa. Apostoli Paavali toteaa, että uskossaan 
vahvemman on otettava heikompi huomioon, ja tämän tähden tingittävä omasta vapaudestaan.  
 
Miten tämä kaikki liittyy paastoon? Apostoli Paavalin mukaan oleellista ei ole niinkään se, mitä 
syömme tai jätämme syömättä, vaan se, miksi syömme tai jätämme syömättä, ja miten tämä 
valintamme vaikuttaa muihin ihmisiin. Paastosäädökset eivät nekään perustu siihen, että jotkin 
ruoka-aineet olisivat huonoja tai epäpuhtaita, tai että joidenkin ruoka-aineiden välttäminen itsessään 
veisi meitä lähemmäs Jumalaa. Paastosta tulee hengellisesti hyödyllistä vasta, kun toteutamme sitä 
rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseemme. Ruokapaasto on vain väline. Pidättäytymällä, 
yksinkertaistamalla elämäämme, voimme raivata elämässämme tilaa Jumalalle ja lähimmäiselle. 
Säästämällä ruuassa, voimme säästyneellä rahalla, ajalla ja energialla palvella tarpeessa olevaa 
lähimmäistämme. Paastomme on terveellä perustalla, kun sen tähtäyspisteenä on rakkauden tekoina 
vaikuttava usko – se sama, jonka valossa koko elämämme tullaan kerran punnitsemaan. 
 
Kristus Jumala, suo pian alkavan suuren paaston olla meille rakastamisen ja lähimmäisen 
palvelemisen koulu! Opeta meitä näkemään lähimmäisemme, kuulemaan hänen tarpeensa ja 



vastaamaan siihen rakkauden teoilla. Opeta meitä näkemään lähimmäisemme kasvoissa Sinun 
kasvosi, hänen pyytävässä kädessään Sinun kätesi. Opeta meitä ymmärtämään, että jokaisessa 
lähimmäisessämme Sinä itse kutsut meitä pelastukseen. 
 
Amen. 
 
 


