
370 perusta 6 | 2012sananselitystä

Sananselitystä

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden 
kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä 

niin kuulijoiden kuin saarnaajien avuksi. 
Nyt selitettävinä ovat sunnuntaiden 

16.12.2012.–3.2.2013 tekstit. Aloitamme 
3. adventtisunnuntaista ja päätämme  

kynttilänpäivään.
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Tehkää tie Kuninkaalle
matt. 11:2–10
3. adventtisunnuntai 16.12.

Herodes Antipas oli vanginnut Johannes 
Kastajan ja vienyt hänet Makairoksen lin-
naan. Josefus kertoo tästä Juutalaisten his-
toriassaan. Linna sijaitsi Kuolleenmeren 
itärannalla nykyisen Jordanian alueella. 

Johannes Kastajan epäilys tuntuu ou-
dolta. Kuinka hän, joka oli ainutlaatuisessa 
tehtävässä Jeesuksen tienraivaajana, saat-
taa nyt epäillä Jeesuksen messiaanisuutta? 
Asia selittynee sillä, että Johannes kuten 
muutkin aikalaiset, Jeesuksen opetuslapset 
mukaan lukien, odotti Messiasta, joka va-
pauttaisi juutalaiset kansana Rooman her-
ruudesta. Hän tunsi Raamatun profetiat 
Messias-kuninkaasta ja toivoi, että Jeesus 
pian ottaisi hänelle kuuluvan vallan.

Jouduttuaan vankilaan Johannes pettyi 
luultavasti siihen, ettei Jeesus tullut hän-
tä vapauttamaan. Kuinka Jumalan lähet-
tämän Messiaan sanansaattaja voi joutua 
kärsimään tällaista? Missä on se Jumalan 
voima, joka profetioiden mukaan vapaut-
taa vangitut ja jopa herättää kuolleet?

Kysyessään: ”Oletko sinä se, jonka on 
määrä tulla?” Johannes viittaa messiaa-
nisiin profetioihin. Messias on nimen-
omaan ”se tuleva” esimerkiksi seuraavien 
raamatunkohtien mukaan: 1. Moos. 49:10; 
Ps. 118:26; Hes. 21:32; Mal. 3:1.

Jeesuksen vastaus: ”– – mitä kuulette ja 
näette” ei ensisijaisesti viittaa hänen teke-
miensä ihmeiden suuruuteen. Sen sijaan 
hänen viestinsä Johannekselle on: ”Lue 
Raamattua ja katso, toteutuuko se minun 
toiminnassani.” Jeesus lainaa kahta Jesajan 
profetiaa ( 35:5–6; 61:1). Näin hän kiinnit-
tää Johanneksen katseen kirjoitettuun Sa-
naan, ei varsinaisesti ihmeisiin. Ihmeet to-
sin ovat messiaaninen merkki; tarkoitus on 
paljastaa kansalle, kuka Jeesus on. 

Jeesuksen tarkoitus ei ollut paran-
taa kaikkia Galilean sairaita eikä herättää 

kaikkia kuolleita. Ne muutamat kuolleis-
ta herätetytkin kuolivat tietenkin myö-
hemmin uudelleen. Näillä ihmeteoilla Jee-
sus osoitti olevansa Kirjoitusten lupaama 
Messias.

Johannesta Jeesus ei kuitenkaan vapaut-
tanut vankilasta. Tämäkin tuntuu oudolta. 
Olisi odottanut, että Jeesuksen tienraivaa-
ja saisi kunniakkaamman lopun kuin pään 
katkaiseminen julman hallitsijan kynsissä 
(Matt. 14:1–12). Tämä on kuitenkin linjassa 
Jeesuksen elämän ja opetusten kanssa. Hä-
nen loppunsa oli yhtä surkea.

Teksti opettaa meille ristin teologiaa. 
Jumala tekee suuria ihmeitä ja tunnuste-
koja silloin, kun hän haluaa. Hän myös 
jättää tekemättä silloin, kun hän haluaa. 
Jumala parantaa sairaita ja jättää paranta-
matta. Hän kuulee rukoukset. Joskus tun-
tuu, että hän jättää kuulematta. Me emme 
voi määrätä häntä emmekä sanella, miten 
hänen pitää toimia. Hän sen sijaan sanelee 
sen meille. Joka tapauksessa hän on hyvä 
Jumala ja rakastava Isä.

Johannes ei ollut vankilassakaan Jee-
sukselta hukassa. Jeesus ei nähnyt hyväk-
si vapauttaa häntä sieltä mutta muistutti 
aikalaisilleen hänen uskostaan ja tehtä-
västään. Ollessamme  elämämme pimeis-
sä hetkissä emme ole Jeesukselta hukassa. 
Johanneksen vankilalla oli tarkoituksen-
sa, ainakin jälkipolville. Myös meidän vai-
keilla vaiheillamme on tarkoitus, vaikkei 
sitä aina näekään.  •

Eero Junkkaala
Pastori, TT, SRO:n raamattuteologi

Herran syntymä on lähellä
matt. 1:18–24 
4. adventtisunnuntai 23.12.

Jakson alku osoittaa, kuinka kihlaus oli jo 
sitova liitto, jonka yhteen muuttaminen ja 
sukupuoliyhteys sinetöivät. Kihlatut olivat 
jo oikeudellisesti aviopuolisoita keskenään. 
Kihlauksen purkaminen oli virallinen toi-
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mi, joka edellytti todistajien läsnä ollessa 
annettua erokirjaa. Joosef oli ”lakia kunni-
oittava”. Jatko välillisesti paljastaa hänen 
olleen lempeä ja armollinen mies. 

Lakia kunnioittavana Joosef on pidät-
tynyt yhdynnästä kihlausaikana, vaikka 
kaikki eivät näin tehneetkään. Lakia kun-
nioittavana hänellä olisi myös ollut oikeus 
nostaa iso äläkkä, joka olisi merkinnyt Ma-
rialle suurta häpeää ja todellista hengen-
vaaraa, vaikkei Mooseksen lain kivittämis-
säädöksiä tuolloin enää johdonmukaisesti 
noudatettukaan. Ei Joosef myöskään ha-
lunnut aloittaa avioelämää jo lähtöruu-
dussa uskottomaksi osoittautuneen mor-
siamen kanssa. Ratkaisuksi tuli kaikessa 
hiljaisuudessa, parin todistajan läsnä olles-
sa, tapahtuva hylkääminen, joka ei tietysti 
sekään ollut Marian kannalta ongelmaton 
ratkaisu: hän päätyisi hylätyksi aviotto-
maksi äidiksi vanhempiensa nurkkiin. 

Ennen suunnitelman toteuttamista 
Joosef kuitenkin kokee vanhatestamentil-
lisen kaimansa kohtalon: hänkin saa näh-
dä taivaallisen unen, joka muuttaa hänen 
elämänsä ja kohtalonsa. Joosef otetaan 
mukaan taivaalliseen salaisuuteen tule-
vasta Messiaasta. On kiinnostavaa, että 
Vapahtajaa odottavalle Marialle omistetun 
pyhäpäivän ainoa tarjolla oleva evankeliu-
miteksti käsittelee Joosefi a.

Enkelin ilmoitus Joosefi lle paljastaa pe-
lastushistorian ytimen. Tässä annetaan pa-
rilla lauseella kokonaiskuva Jumalan pe-
lastustyöstä Kristuksessa. Kansan (ja koko 
ihmiskunnan) perustava ongelma on synti 
(j. 21). Tarvitaan joku, joka pelastaisi mei-
dät synnistä. Syntyvä poikalapsi on tämä 
Pelastaja. Hänen syntynsä ei ole aviorikok-
sessa vaan on ”lähtöisin Pyhästä Hengestä” 
(j. 20). Nämä tapahtumat ovat Vanhan tes-
tamentin kirjoitusten täyttymys (j. 22–23). 

Merkittäviä ovat nimet, joita tässä syn-
tyvästä Pelastajasta käytetään: Jeesus ja Im-
manuel. Jeesus (= Joosua) oli varsin yleinen 
nimi noina aikoina. Se viittaa Jumalan pe-

lastavaan toimintaan ja tarkoittaa hepre-
aksi oikeastaan ’Herra (Jahve) on pelastus’. 
Kirkkoraamattu antaa merkityksen ’Her-
ra pelastaa’. Varhaiskristityille nimi todis-
ti Jeesuksen jumaluudesta ja tehtävästä 
maailman Vapahtajana. Kala-symbolin sa-
nallinen merkitys on ’Jeesus Kristus, Ju-
malan Poika, Vapahtaja’.

Toinen nimi on Jesajan profetian Imma-
nuel (7:14; Matt. 1:23), jota ei sitten kyllä Jee-
sukselle nimeksi annettu. Evankelistalle 
tämä ei näytä olevan ongelma. Ehkei hän 
miellä sitä niinkään nimeksi kuin profee-
talliseksi salaisuudeksi: Syntyvä Messias ei 
ole vain hurskas Jumalan palvelija, hän on 
itse ”Jumala meidän kanssamme”, ihmi-
seksi tullut Jumalan Poika. Päivän psalmi 
(Ps. 130) on mielletty profetiaksi, joka sitoo 
yhteen nämä kaksi nimeä Immanuel ja Jee-
sus. Herran odotus täyttyy. Hän on meidän 
kanssamme. Hän pelastaa meidät. ”Minä 
odotan sinua, Herra, odotan sinua koko 
sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. 
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, 
hartaammin kuin vartijat aamua.  Israel, 
pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on 
runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunas-
taa Israelin kaikista sen synneistä.” (J. 5–8.) 

Matteuksen jouluevankeliumin sano-
ma ihmiseksi tulleesta Jumalasta ja Pe-
lastajasta ei ole Kristus-sanoman sovit-
tamista sen enempää juutalaiseen kuin 
hellenistiseenkään kehykseen. Juutalai-
suus ei voinut kestää sanomaa inhimilli-
sen ja jumalallisen yhdistämisestä. Helle-
nistinen kulttuuri taas halveksi ajatusta 
aineellisuudesta. Todelliseksi ihmiseksi 
syntynyt Jumalan Poika ei siihen ajatte-
luun sopinut. Ihmiseksi syntynyt ja ristil-
lä kuollut Messias oli juutalaisille herjaus 
ja kreikkalaisille hulluutta, kuten Paavali 
sai huomata (1. Kor. 1:23). Meille taas sei-
meen syntynyt ja ristille lyöty Kristus on 
Jumalan voima ja Jumalan viisaus.  •

Lauri Vartiainen 
Pastori, SRO:n vararehtori
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”Nyt Betlehemiin, siellä me 
näemme!” 
luuk. 2:15 
jouluaatto 24.12.

Joulunajan teksteissä on silmiinpistävää, 
että jouluevankeliumi on tekstinä peräti 
kolmessa peräkkäisessä jumalanpalveluk-
sessa: aattona, jouluyönä ja jouluaamu-
na. Tämä on luonnollista, koska moni käy 
joulunpyhinä kirkossa vain kerran, enim-
mäkseen juuri aattona iltapäivällä tai yö-
palveluksessa, ja haluaa ehdottomasti 
kuulla tuon tutun tekstin. Aaton näkö-
kulmaksi sopivat kenties parhaiten odo-
tus ja lupaus, siis joulun profetioiden lu-
paukset (Jes. 11; Miika 5; Jer. 25) ja niiden 
yhteys jouluevankeliumin ihmeelliseen 
täyttymykseen.

Otsikko ei ole jouluaaton tekstistä vaan 
vasta jouluaamun laajennetusta evanke-
liumilektiosta, Luuk. 2:1–20. Minulle huu-
dahdukseen: ”Nyt Betlehemiin!” tiivistyy 
jollain tavoin olennaisesti koko kaari Van-
han testamentin profetioiden suurista lu-
pauksista jouluyön ihmeeseen.

Jouluyön tapahtumat piirtävät eteem-
me kantavan sillan odotuksesta näkemi-
seen. ”Siellä me näemme!” Luvattu on 
syntynyt keskellemme, odotus on päätty-
nyt. On alkanut näkemisen aika. 

Paimenten luottamuksen jäljessä meis-
tä tulee lupausten objektien sijasta niiden 
vastaanottamisen subjekteja. Kedolla lu-
pauksen kuulleista miehistä tulee seimen 
äärellä vastauksen nähneitä. Tästä näke-
misestä miehet palasivat uusina ihmisi-
nä laumansa ääreen. Heillä oli matkassaan 
Ilosanoman lahja. Kunpa jokainen aatto-
kirkossa kävijä voisi lähteä laumansa ää-
reen mukanaan vastauksen näkeminen: 
”Teille on syntynyt Vapahtaja”!

”Iisain kannosta puhkeaa verso. Hänen 
ylleen laskeutuu Herran henki.” (Jes. 11:1.) 
”Hallitsija on nouseva ja kaitseva Herran 
voimalla. He saavat elää rauhassa.” (Miika 

5:4.) ”Hän on kuningas joka hallitsee vii-
saasti ja saattaa maassa voimaan oikeu-
den” (Jer. 23:5).

Profeettojen lupaukset olivat niin valta-
via, että odotusten niiden täyttymykseksi 
täytyi kohdistua johonkin kaikki inhimil-
liset mitat ylittävään. Ei ihme, että vain 
harva näki vastausta, kun Jumala sen an-
toi. Vastaanottajiksi tarvitsi valita sen ver-
ran pieniä ihmisiä, että vastauksen mitta-
kaava riitti heille. Heille riitti, että viesti 
oli kohdistettu juuri heille: ”Teille on syn-
tynyt…”

Muutamat Hengen herkin silmin va-
rustetut näkivät Jumalan vastauksen jo 
idullaan: Maria (”Herra on luonut kat-
seensa vähäiseen”, Luuk. 1:48), Saka rias 
(”Korkeudesta saapuu luoksemme aa-
munkoitto”, Luuk. 1:78) ja vanha Simeon 
vastasyntynyt käsissään (”Nyt annat pal-
velijasi lähteä, silmäni ovat nähneet va-
lon”, Luuk. 2:29). Moni tulee kulkeneeksi 
valmiin vastauksen ohi, koska se on liian 
tuttua ja usein kuultua. Joulun vastaus 
vaatii herkät silmät ja herkät korvat, sen, 
että Henki saa avata sen, mikä on ihmisen 
ymmärrykseltä kätketty.

Joulun sanoma tuo eteemme näkymät-
tömän astumisen näkyvään, äärettömän 
äärelliseen. Jumalan vastaus kätkeytyy 
niin pieneen, ettei kenenkään tarvitse sen 
edestä väistyä eikä kukaan voi sen rinnalla 
nousta toisia ylemmäs. Vain se, jolle sei-
meen syntynyt Poika kelpaa, voi nähdä 
Isän. Jouluyö on uuden näkemisen juhla, 
Hengen silmin vastauksen vastaanottami-
sen yö. Joka ottaa Pojan vastaan, voi palata 
riemuiten arkielämänsä laitumille. Ilman 
sitä joulu jää väistämättä yhtä tyhjäksi 
kuin kaikki muukin ajan hampaisiin ka-
toava. Seimen ääreltä löytynyt ilo ei pääty 
milloinkaan.  •

Erkki Jokinen
SRO:n opistopastori
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”Teille on syntynyt Vapahtaja!”
luuk. 2:1–14 
jouluyö 24. 12.

Jouluyön evankeliumiteksti päättyy Suo-
men kirkoissa uuden raamatunkäännök-
sen mukaisesti sanoihin: ”Jumalan on 
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa.” Sen päälle 
lauletaan ”Halleluja”. Jumalan rakkaut-
ta kuvaavaa sanaa agapee ei kuitenkaan 
kreikankielisessä alkutekstissä ole. Siel-
tä löytyy sana eudokia. Sillä on kaksi mer-
kitystä: 1. ’(Jumalan) tahto, mielisuosio’; 
2. ’(ihmisten) hyvä tahto tai tarkoitus tai 
halu’. Nyt on kyse Jumalan asenteesta 
meitä kohtaan. Jouluevankeliumissa Ju-
mala ottaa meidät vastaan käyttämällä 
kuvaa itsevaltiaasta, joka kumartuu ala-
maistensa puoleen ja ottaa heidät ”suosi-
oonsa” oman vapaan päätöksensä perus-
teella.

Kedon paimenet eivät kreikkaa ymmär-
täneet. Heille täytyi puhua ymmärrettä-
västi. Aramean sanaan razon ’mielisuo-
sio’ sisältyy ajatus uhrista, sovituksesta ja 
synnin anteeksiantamisesta. Näin jo ke-
dolta katsahdetaan suoraan Golgatalle.

Pienoisevankeliumin sisältämä agapee-
rakkaus sopii jouluyöhön. Paimenia ja ko-
ko ihmiskuntaa kohtasi nyt Jumalan va-
paa, ansaitsematon ja pohjaton rakkaus. 
Jokainen joulukirkkoon saapuva on tämän 
saman rakkauden kohteena. Hän kohtaa 
sen jouluevankeliumissa, Raamatun sa-
nassa, joka kertoo maailmaan syntyneestä 
Vapahtajasta. Hänen tulisi kohdata samaa 
rakkautta myös kristillisessä seurakun-
nassa. Tuntuu siltä, että vain harvoin kris-
tittyjen välinen rakkaus on vetovoima-
na tulla tuntemaan todellinen rakkauden 
lähde, Jeesus Kristus.

On siis päästävä lähteelle. On päästävä 
näkemään suoraan sitä, miten ja millä ta-
valla Jumala rakastaa maailmaa, sinua ja 
minua. 

Jumalan pyhän valonhohteen maailman 
ja meidän syntisen, yönpimeän maail man 
erottaa toisistaan ohut mutta ihmissilmäl-
le täysin läpäisemätön verho. Se on välttä-
mätön, sillä ilman sitä ihminen tuhoutui-
si. Maailmanhistoriassa on ollut hetkiä, 
jolloin verho on hetkellisesti väistynyt syr-
jään. Jumalan armo, mielisuosio, on ollut 
niissä hetkissä mukana, niin ettei ihminen 
ole niiden takia tuhoutunut.

Kedon paimenet kuuluivat tämän 
maail man pimeydessä vaeltaviin. Ei heil-
lä ollut mahdollisuutta pitää kiinni juuta-
laisista puhtaussäännöistä. Eivät he työn-
sä tähden voineet osallistua säännölliseen 
synagogaelämään. He tiesivät sen. Ihmi-
set heidän ympärillään tiesivät sen. Heil-
le, arvottomille, täytyi Jumalan hyvä tahto 
ensimmäisenä ilmoittaa. Jumalan ja ih-
misten maailman erottava verho heilahtaa 
hetkellisesti syrjään, ja kohtaaminen ta-
pahtuu. Syntinen ja Herran kirkkaus ovat 
samassa tilassa. Jumalan kallis armo on 
tilanteessa läsnä. Paimenet kykenevät ot-
tamaan vastaan ilosanoman Vapahtajan 
syntymästä.

Emme saa väsyä painottamaan, että Ju-
malan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on 
Jumalan konkreettista toimintaa meidän 
maailmassamme. Ei eilen eikä toissapäi-
vänä mutta kun riittävästi pannaan ihan 
tavallisia päiviä peräkkäin, oli tuo hetki, 
jolloin Maria ponnisteli Jeesuksen ihmis-
ten keskuuteen. Itse syntymään ei kerrota 
liittyneen mitään poikkeuksellista. Syn-
nytys on aina raskas, naisen maratoniksi 
sitä kutsutaan. Vääntöä, huutoa, kipua ja 
sitten vauvan parkaisu, joka suuntasi Ma-
rian ja Joosefi n huolet raskaudesta vauvan 
hoitoon. Jumalan pelastushistorian ih-
meellinen vaihe, missä Jumala ottaa asun-
nokseen ihmisen muodon, oli alkanut yh-
deksän kuukautta aikaisemmin. Silloin 
Maria oli tullut raskaaksi Pyhästä Henges-
tä. Nyt hän eli todeksi enkelin lupaukset 
ja jo etukäteen Elisabetin kanssa vietetyt 
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riemun hetket. Läheisen kedon paimenet 
saivat ensimmäisinä jakaa ilon syntynees-
tä Vapahtajasta.

Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ei 
leiju epämääräisessä historian tunkkai-
suudessa. Sillä on aivan tietyt koordi-
naatit tässä maailmassa. Kristus Jeesus 
syntyi vuonna 7 ”ennen Kristusta” (Karl 
Hansen) Betlehemin pienessä kylässä lä-
hellä Jerusalemia. Jeesus eli lapsuuden ja 
nuoruuden, kunnes hän ”noin kolmen-
kymmenen vuoden iäisenä aloitti työn-
sä” (Luuk. 3:23). Hän lähti palvelemaan ja 
täyttämään Messiaan tehtävänsä. Jeesus 
täytti lain jokaisen ihmisen puolesta. Em-
me voi omalla hyvällä elämällämme enää 
lisätä mitään tähän Jeesuksen pelastus-
työn ensimmäiseen vaiheeseen. Jumalan 
pyhä laki on kaikkine vaatimuksineen täy-
tetty jokaisen maailman ihmisen puoles-
ta. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan täyt-
tyi Golgatalla, missä Betlehemin vauvasta 
aikuiseksi kasvanut Jeesus sovitti ihmis-
kunnan synnit. Jeesus tuli synniksi (2. Kor 
5:21) ja kiroukseksi (Gal. 3:13) häneen siir-
retystä synnistä (Jes. 53:6). Älköön jou-
lukirkkoon saapunut sanankuulija jääkö 
vaille tämän jouluevankeliumin tähtäys-
pisteen kuulemista! Vain tämän evanke-
liumin kuulemisesta ihminen pääsee kä-
sittämään, että Jumalalla on mielisuosio 
myös tämän päivän suomalaista kohtaan. 
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ei ole 
vaaleanpunaista vaan verenpunaista.

Kerrotaan eurooppalaisesta monarkis-
ta, joka aiheutti hovilleen usein huolia. 
Hän hävisi hovista ja käveli tuntematto-
maksi tekeytyneenä ihmisten keskuu-
dessa. Kun häntä pyydettiin lopettamaan 
tällaiset tempaukset turvallisuutensa täh-
den, hän vastasi: ”En voi hallita kansaani, 
ellen tiedä, kuinka he elävät.” Meillä on 
Jumala, joka tietää, mitä on elää ihmisen 
elämää. Hän tuntee sinut.  •

Harri Niemelä
Jämsän seurakunnan vs. kappalainen

Herramme armorikas 
syntymäjuhla
luuk. 2:1–20 
jouluaamu 25.12. 

Kesäkuun 19. päivänä vuonna 1944 Turun 
tuomiokirkon kellojen 12 lyöntiä kuultiin 
ensi kerran Yleisradion välittämänä ko-
ko valtakunnassa. Kannas oli murtunut ja 
vihollinen Viipurin porteilla. Kuukautta 
myöhemmin (16.7.) presidentinrouva Ger-
da Ryti puhui radiossa kahdentoista lyön-
tien jälkeen ja liitti rukousvetoomukses-
saan kansallispyhäkön kellojen lyönnit ja 
maan kohtalon toisiinsa. ”Synnyinmaa on 
hädässä.” Kootkoot Turun kellojen lyönnit 
koko kansan rukoilemaan! Joulurauhan 
Turku lienee julistanut kaupungin perus-
tamisesta lähtien. Neljästi tiedetään julis-
tuksen jääneen antamatta: isonvihan 1721 
ja Suomen sodan 1809 aikaan sekä vuonna 
1917 ja talvisotavuonna 1939. Turku jatka-
koon! Tänään kellojen lyötyä 12 on Suo-
men Turku julistanut joulurauhan. ”On 
meidän Herramme ja Vapahtajamme ar-
morikas syntymäjuhla.”

Joulu on Jumalan ihmiseksi tulemisen 
juhla. Tuskin lienee kaltaisiamme muilla 
planeetoilla, sillä tänne luomaansa maail-
maan Jumala tuli ja aloitti käyntinsä neit-
syt Mariasta. Koska emme osaa paremmin 
sanoa, mistä hän tuli, toteamme, että hän 
jätti taivaan kirkkauden. Luukas myöhäis-
heränneenä Antiokian pakanakristittynä 
katsoo joulua haastattelemiensa Marian 
ja paimenten silmin. Juutalainen Mat teus 
ehti tutustua Joosefi inkin ja näkee Jeesuk-
sen syntymän isän aatoksin. Johannes-
teologin joulu luotaa pelastushistorian 
suuret ulottuvuudet. Luukkaan 2-osainen 
teos valmistuu vuoteen 62 jKr mennessä 
ja evankelistakollegojenkin vastaavat il-
meisesti samoihin aikoihin. Kaikilla on 
inkarnaation ihme.

Vuonna 31 eKr Augustus 32-vuotiaana 
vakiinnutti olot. Hän hallitsi vuoteen 14 
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jKr, jolloin hän kuoli 77-vuotiaana samoi-
hin aikoihin kuin isä Joosefkin. Teatteri-
mies Augustuksen viime sanoiksi väite-
tään: ”Taputtakaa käsiänne, näytelmä on 
päättynyt.” Maailman tuolloin ehkä 200 
miljoonasta ihmisestä puolet asui Roo-
man valtakunnassa ja maailman kahdek-
sasta miljoonasta juutalaisesta kaksi mil-
joonaa Israelissa. Valtakunnassa Lähi-itä 
oli levottomin.

Juutalaiset maksoivat veroa 50 % per-
heen tuloista, neljännes keisarille Roo-
maan ja neljännes Herodeksen paikallis-
hallinnolle. Evankeliumin ensimmäiset 
lukijat muistivat Juudaksen v. 6 jKr nos-
tattaman verokapinan. Siksi Luukas huo-
mauttaa, että jouluevankeliumin ve-
rollepano ei ollut se vaan aikaisempi, 
”ensimmäinen”. Väestönlaskenta veropäi-
vityksineen tapahtui noin 12 vuoden vä-
lein. Juutalaiset laskivat aikansa maail-
man luomisesta, roomalaiset Rooman 
perustamisesta ja kreikkalaiset ensimmäi-
sistä olympialaisistaan. Luukas ei mer-
kitse mitään näistä, koska evankeliumi 
kuuluu kaikille, ja Matteus kokoaa suku-
polvien ketjun aikaakin määrittämään.

Luukas ikään kuin asettaa rinnakkain 
kaksi kaupunkia ja kaksi hallitsijaa: Rooma 
ja Betlehem, Augustus ja Jeesus. Kumman 
puolesta olisit lyönyt vetoa? Tuntuu kuin 
Jumala olisi järjestänyt mahdollisimman 
nöyryyttävät puitteet tulemiselleen kah-
den maalaisnuoren varassa. Huutaessaan: 
”Jumala on suuri!” muslimit ilmaisevat to-
tuuden, jota enkelin ei tarvinnut tulla ker-
tomaan. Sen sijaan hän sanoi: ”Te löydätte 
lapsen kapaloituna seimessä.” Matteuksel-
le Jeesuksen syntymä varmistaa, että ”Ju-
mala on kanssamme”. 

Luukkaalla puolestaan on suuri ilo 
alussa ja lopussa. Jouluyönä kohtasivat Ju-
malan kaksi maailmaa: tämä, joka koos-
tuu kedoista, veroista ja herroista, ja se 
toinen, johon kuuluvat enkelit, pahan val-
lat ja olosuhteet nimeltä taivas ja helvetti. 

Jumala, jolla ei ole menneisyyttä eikä tule-
vaisuutta, tuli aikaan ja paikkaan. Jumala, 
jota mikään ei rajoita, otti rajallisuuden 
ylleen. Tietäjät saattoivat huudahtaa: ”Tä-
mä on loputtoman tutkimusmatkamme 
päätepiste” ja paimenet: ”Tämä on taivas-
matkamme lähtöpiste.” Nyt Betlehemiin! 
Varjot ja surut on pyyhkäisty pois, elämä 
on tullut!  Paimenia ei edes mainita ni-
meltä, mutta he saavat jouluevankeliumin 
20 jakeesta 13 varmaankin siksi, että voisit 
liittyä heidän seuraansa. Olisivathan he 
ihmeellisen näkynsä kanssa voineet lähteä 
vaikka Jerusalemiin, mutta Betlehemin 
maamaja sai riittää. 

Enkelit palasivat sinne, mistä olivat 
tulleetkin, mutta paimenille ja meille jäi 
Jumalan ilmoitussana. Se sana vaikutti 
paimenissa uskon, pani liikkeelle ja teki 
iloisiksi ja puheliaiksi – ilman viiniäkin. 
Paluu työhön oli nyt arjen juhlaa. Jou-
luevankeliumi kertoo meille muutosker-
tomuksen: näin paimenista tuli taivaan 
tien kulkijoita – jouluseurakunta!  Sama 
voi tapahtua sinulle.

Evankeliumin ääni on kauttaaltaan ”tä-
nä päivänä” ja ”nyt”. Kysymyksessä on si-
nun ikioma elämäsi tässä ajassa ja ikui-
suudessa. Ennen kuin joulut kohdaltasi 
ovat ohi, kysy vakavasti; ”Miksi Jeesus tu-
li?” Tai itse asiassa sama kysymys henki-
lökohtaisemmin: ”Miksi sinä tähän maail-
maan tulit?” Elämänkatsomuksestasi ja 
mielipiteistäsi riippumatta elämäsi ei ole 
sidoksissa Jeesukseen vain siksi, että vie-
tät joulua 2012 jälkeen Jeesuksen synty-
män, vaan ennen muuta siksi, että Jeesus 
sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä, ei-
kä kukaan tule Jumalan, Isän luo muutoin 
kuin minun kauttani.” Suhteesi Jeesuk-
seen määrittää elämäsi ja ikuisen tulevai-
suutesi, sillä hän on tie, ainoa tie Juma-
lan luo. Vastaa joulun sanomaan ”Teille on 
syntynyt Vapahtaja” kuin odottamallesi 
ystävälle: ”Kiitos, että tulit!”  •

Keijo Rainerma 
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Sana tuli lihaksi
joh. 1:1–14 
joulupäivä 25.12. 

Johanneksen evankeliumin joulukerto-
mus poikkeaa Matteuksen ja Luukkaan 
vastaavasta – Markuksellahan sitä ei ole. 
Esitykset eivät ole kontradiktorisia, kuten 
liberaalieksegeeteillä on tapana ajatella, 
vaan näkökulma on erilainen. Markuksen 
aloittaessa suoraan Jeesuksen julkisen toi-
minnan alusta ja ottaessa esiin sen joh-
topäätöksen julkisen julistamisen, jonka 
asiaperusta näkyy Matteuksen ja Luuk-
kaan esittämässä neitseestäsyntymässä, 
menee Johannes varsinaisiin juuriin, Jee-
suksen olemiseen jo ennen Marian ilmes-
tyspäivää. Ennaltaolo, pre-eksistenssi, 
jonka Paavali ottaa esiin Filippiläiskirjeen 
hymnissään, on varsinainen asiaperuste 
sille, että jouluna Betlehemissä Marialle 
syntynyt lapsi on Jumalan Poika, samalla 
kertaa Jumala ja ihminen, kokonaan mo-
lempia, erottamatta ja sekoittamatta, ku-
ten Khalkedonissa määriteltiin.

Vanha viisaus on, ettei järjessä voi olla 
sellaista, mikä ei ennen ole ollut aisteissa. 
Siksi ihminen tarvitsee empiriaa. Uus-
ateistien tarinoista kuulee, että kysymys 
on tästä: on mahdotonta uskoa, koska Ju-
malaa tai mitään hengellistä todellisuut-
ta ei voi nähdä. Johanneksen vastaväite 
ei ole, että pitää vain uskoa. Hän vetoaa 
siihen, että armollinen Jumala on antau-
tunut aistein tavoitettavaksi. ”Sana tuli 
lihaksi, ja me katselimme hänen kirkka-
uttaan.” Ettei kysymys ole Johanneksella 
vain puolihuolimattomasta sivuheitosta, 
näkyy siitä, että hän vetoaa samaan vielä 
vanhuudessaan kirjoittamassaan kirjees-
sä: ”Mikä on alusta alkaen ollut, minkä 
olemme kuulleet, minkä omin silmin näh-
neet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, 
siitä me puhumme: elämän Sanasta.  Elä-
mä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja 
siitä me todistamme. Me ilmoitamme teil-

le iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona 
ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet 
ja kuulleet, sen me myös teille julistam-
me.” (1. Joh. 1:1–3.)

Pietari käyttää samaa argumenttia: 
”Emmehän me, silloin kun saatoimme 
teidän tietoonne Herramme Jeesuksen 
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet 
lähteneet seuraamaan mitään ovelasti se-
pitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin 
saaneet nähdä hänen jumalallisen suu-
ruutensa.” (2. Piet. 1:16.)

Näkeminen, kuuleminen, koskettami-
nen, kokeminen johtivat ensimmäiset kris-
tinuskon kannattajat ja levittäjät uskoon. 
Sama tie on avoin myös heidän jälkeisil-
leen sukupolville, tosin ei – tietenkään 
– omina aistihavaintoina vaan luotta-
muksena silloin eläneiden todistajien luo-
tettavuuteen, jota puolestaan voidaan 
perustella monin tavoin. Periaatteessa sa-
malla tavalla tiedämme useimmista niistä 
asioista, joita pidämme epäilemättä tosi-
na: meillä ei ole niistä omia havaintoja eikä 
kokemuksia, mutta luotamme muiden ha-
vaintoihin, kokemuksiin ja tutkimuksiin.

Oikeastaan tietomme ei ole tietoa sa-
nan ankarimmassa merkityksessä vaan 
uskoa ja luottamusta. Tätä se ei ole vain 
silloin, kun joudumme tyytymään mui-
den välittämään tietoon, vaan myös sil-
loin, kun vetoamme omiin aistihavaintoi-
himme. Uskomme ja luotamme siihen, 
että aistimme välittävät meille oikeaa tie-
toa. Se, mitä tietoisuutemme pitää tote-
na, vastaa sitä ulkoista asioiden tilaa, joka 
on mielemme ulkopuolella. Periaatteessa 
asia on samanlainen ajateltaessa Jumalaa 
maail maan ihmiseksi syntyneen Kristuk-
sen kautta katseltuna tai niitä tähän näky-
vään maailmaan luonnollisesti kuuluvia 
asioita, joiden keskellä elämme. Tiedon ja 
uskon raja ei ole selvä eikä jyrkkä, kuten 
arkikokemuksemme olettaa.

Äärimmäisen rikkaasta tekstistä 
voi nostaa esiin tämän pääasian lisäksi 
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muutakin. Jeesusta nimitetään ”Sanaksi”, 
alkukielellä Logokseksi, joka on fi losofi se-
na ja uskonnollisena käsitteenä käypää ta-
varaa. Kuullessaan puhuttavan Kristuk-
sesta Logoksena saattoi sen hellenistisen 
ajan pakanallinen ihminen heti samastaa 
kuulemaansa keskeisimpään olevaisuutta 
koossapitävään viisauteen, jota hänkin aa-
visteli oman uskomusmaailmansa kautta. 
Logos muodosti kosketuskohdan oman 
todellisuuden ja uuden, kristillisen sano-
man välillä. Sama näkyy Paavalin puhees-
ta Ateenassa: ”Sen, mitä te tuntemattanne 
palvelette, sen minä teille julistan.”

Teksti puhuu myös ihmisten reak-
tiois ta, torjumisesta ja vastaanottamises-
ta. Epäusko torjuu Jeesuksen ja jää kos-
kettamattomaksi, usko ottaa Jeesuksen 
vastaan, ja se johtaa muuttumiseen, uu-
destisyntymiseen, johon Johannes palaa 
luvussa 3. Uudestisyntyminen ei tapahdu 
ihmisen omasta tahdosta eikä voimasta, 
vaan sen lahjoittaa uskossa vastaanotet-
tu Jeesus omalla armollaan ja voimallaan. 
Hän antaa exuusian, oikeuden, tulla Juma-
lan lapseksi. Luonnostaan ihmisellä ei tä-
tä oikeutta ole, koska synti on tuottanut 
rikkomuksena moraalisen ja oikeudellisen 
esteen Jumala-yhteydelle. Sovitus, joka oli 
Jeesuksen maailmaan syntymisen syvin 
syy, poisti tämän oikeudellisen esteen.  •

Arno Toivanen
Rovasti, eläkkeellä oleva 

Iisalmen kirkkoherra

Kristuksen todistajat
matt. 10:16–22 
tapaninpäivä, 2. joulupäivä 
26.12.

Raamatussa puhutaan vastustuksesta, jo-
ka kohdistuu Jumalan pelastussuunnitel-
man välittäjiin. Jeesus muistutti Vanhan 
testamentin vainotuista. Heprealaiskir-
je jatkaa kertoen heidän koettelemuksis-
taan. Kain vainosi Aabelia, Joosefi a vaino-

sivat omat veljet, Daavidia kuningas Saul, 
Elia pakeni Ahabia, Jeremia heitettiin kai-
voon, Aamos karkotettiin Beetelistä, Da-
nielin kolme ystävää heitettiin tuliseen 
pätsiin. 

Israelin kansa kärsi vainoa. Kyse ei ollut 
vain kansojen keskinäisestä valtapolitii-
kasta Makedonian, Syyrian tai Egyptin pi-
täessä Israelia valtansa alla. Kyse oli myös 
uskon ja epäuskon taistelusta. Tuhannet 
juutalaiset muuttivat naapurimaihin Jee-
suksen syntymää edeltäneiden kolmen 
vuosisadan aikana. Syyria pani toimeen 
vainon, jossa tuhansia juutalaisia tapet-
tiin, koska he kieltäytyivät osallistumasta 
pakanalliseen epäjumalanpalveluun ja py-
syivät uskollisina Jumalan ilmoitukselle. 

Jeesuksen edelläkävijää, Johannes Kas-
tajaa, vainottiin. Hänet vangittiin ja mes-
tattiin. Jeesusta vainottiin heti syntymän 
jälkeen. Toimintansa alussa hän ilmoit-
tikin kokevansa Johannes Kastajan koh-
talon. Jeesuksen vangitseminen, pahoin-
pitely ja ristiinnaulitseminen eivät olleet 
sattumaa. Jumalan pelastussuunnitelma 
huipentui siihen, että hän itse ihmiseksi 
tulleena kärsi raskaimmat seuraukset ih-
miskunnan syntien tähden. Ellei hän olisi 
kärsinyt eikä sovittanut syntejämme, mei-
dän olisi itse kärsittävä kadotuksen vai-
va syntiemme rangaistukseksi. Jeesuksen 
tähden meidät on täydellisesti lunastettu 
vapaaksi syntiveloistamme. Jokainen Ju-
malan anteeksiantoon uskova on pelastet-
tu. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, 
jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa.

Ikuinen elämä on pelastetuille lepo kai-
kista vaivoista. Tässä elämässä kristityt 
joutuvat yhdessä kaikkien muiden kans-
sa kokemaan synnin ajallisia seurauksia. 
Lisäksi he joutuvat elämään kuin lam-
paat susien keskellä, vainottuina uskon-
sa tähden. Maailmaa ärsyttää puhe Jee-
suksesta. Se haluttaisiin vaientaa. Jeesus 
valmisti opetuslapsiaan siihen, että he 
tulevat kokemaan maailman vihaa, her-
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jausta, panettelua, pahoinpitelyä, oikeu-
teen vetämistä, hengellisistä yhteisöistä 
erottamista, vieläpä marttyyriutta. Kaikki 
tämä oli tuleva heidän osakseen hänen ni-
mensä tähden. Niiden, jotka ottavat vas-
taan evankeliumin, on tähän varaudut-
tava. Jopa aivan läheiset, oman perheen 
jäsenet, saattavat nostaa vainon Jeesuk-
seen uskovia vastaan. Älkööt he kuiten-
kaan menettäkö toivoaan. Kristityillä on 
kaksi puolustajaa: Jeesus isän tykönä tai-
vaassa ja Pyhä Henki täällä heidän sydä-
messään. Henki antaa oikeat sanat silloin-
kin, kun vainotut eivät tiedä, mitä heidän 
pitäisi sanoa, kun heitä vainotaan ja riisu-
taan omista voimistaan, rohkeudestaan ja 
kyvystä puolustaa itseään. 

Vaikeat ajat opettivat kärsivällisyyttä 
jopa Jeesukselle, vaikka hän on Jumalan 
Poika. Hän muistutti, että vaino, kaikis-
ta kauheuksistaan huolimatta, kertoo sen 
kohteeksi joutuneen opetuslapseudesta, 
suhteesta Jumalaan. Se on todistus uskos-
ta niille, jotka eivät usko, ja Jumalan kut-
su vainoojille ottaa vastaan lahjoista suu-
rin, ikuinen elämä Kristuksessa. Toinen 
joulupäivä kertoo tällaisesta kristityn to-
distuksesta. Jerusalemin alkuseurakunta 
ei välttynyt vainolta, koska apostolit eivät 
lakanneet muistuttamasta ihmisten syn-
tisyydestä ja Jeesuksen ristiinnaulitsemi-
sesta. Julistus hänen kuolleista nousemi-
sestaan lisäsi vihaa ja katkeruutta niissä, 
jotka luulivat päässeensä eroon hänestä.

Fariseukset ja kansa olivat aluksi mal-
tillisia. Stefanoksen tähden heidän asen-
teensa muuttui. Hänen väitettiin puhu-
neen lakia ja pyhäkköä vastaan. Nousi 
myrskyisä vaino kristittyjä vastaan. Ste-
fanos kivitettiin. Koko seurakunta hajo-
si eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Ennen 
kuolemaansa Stefanos rukoili kivittäjien-
sä puolesta. Ainakin yksi näistä kääntyi. 
Saulus, uudelta nimeltään Paavali, muut-
tui kristittyjen vainoojasta Kristuksen to-
distajaksi ja vainotuksi.

Vaikka kristittyjen asema oli Roomas-
sa tukala keisari Neron järjestelmällisissä 
vainoissa, apostolit kehottivat kristitty-
jä olemaan alamaisia esivallalle, rukoile-
maan sen puolesta ja antamaan keisaril-
le veroa, niin kuin Jeesus opetti. Keveä ja 
pinnallinen usko ei olisi kestänyt noissa 
vainoissa. Tarvittiin samanlaista asennet-
ta kuin oli niillä uskovilla, joihin Jeesus-
kin viittasi. Raamattu kertoo nyt meille 
rohkaisuksi niistä, joita oman heikkou-
den keskellä kantoivat Jumalan lupaukset. 
Ennen kaikkea kantakoon meitä niin kuin 
heitä ikuisen elämän toivo. On viisautta 
pitää itsepintaisesti kiinni Jumalan sanan 
totuuksista ja elää niihin turvaten. On vii-
sautta taistella syntiä vastaan ja kilvoitel-
la, sillä sotkeutuessaan synnin syöverei-
hin kristitty on heikoilla ja helppo saalis 
vastustajalle. On viisautta elää päivittäin 
syntien anteeksiantoon turvaten. Se te-
kee kristitystä vahvan ja antaa voimia ja 
rohkeutta, joita hänellä ei muuten ole. Ju-
malan vahvistamana hän kykenee osoitta-
maan rakkautta vainoojiaankin kohtaan ja 
rukoilee heidän puolestaan.

Kristittyjen vainoaminen tavalla tai 
toisella ei lopu nykyisenäkään aikana. On 
olemassa syvä juopa jumalattomien ja 
Kristuksen sanalle uskollisten välillä. Raa-
matussa ennustetaan elävää kristillisyyttä 
vastaan suunnattujen vainojen lisäänty-
vän ja kiihtyvän, mitä lähempänä ollaan 
nykyisen maailmanajan päättymistä. Ei 
ole sattuma, että vainoilla on merkittävä 
sija Raamatun viimeisessä kirjassa. Emme 
voi vainoille mitään, mutta kristittyjen on 
lupa etsiä suojaa ja paeta, jos niin on tar-
vis. Uskosta luopuminen on eri asia kuin 
itsensä suojeleminen. Alkuseurakunnas-
takin lähdettiin uusille seuduille vainojen 
puristaessa. Samalla evankeliumi levisi 
noille uusille alueille. Evankeliumi on tar-
koitettu kaikille kansoille.  •

Antti Herkkola
Kalvolan seurakunnan kirkkoherra
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Pyhä perhe
1. sunnuntai joulusta 30.12.
luuk. 2: 33–40 

Tätä pyhäpäivää ei ole kirkkovuodessa ai-
na. Kun se on, jumalanpalveluksiin osal-
listuu ehkä vähän väkeä, koska suuri joulu 
on juuri ohitettu ja tämän pyhän sisältö ei 
tunnu sen rinnalla tärkeältä. Kirkon evan-
keliumikirjassakin pyhälle on vain yksi 
tekstivuosikerta, joten vaihtelua ei ole.

Päivän evankeliumi kertoo Joosefi n, 
Marian, Jeesuksen sekä iäkkäiden Simeo-
nin ja Hannan kohtaamisesta Jerusalemin 
temppelissä. Simeon puhkeaa lapsen näh-
dessään rukoilemaan: ”Silmäni ovat näh-
neet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille 
kansoille valmistanut: valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille” (Luuk. 2:30–32).

Nämä ihmiset kuuluivat ilmeises-
ti hengelliseen, epäpoliittiseen liikkee-
seen, jota sanottiin ”maan hiljaisiksi” (Ps. 
35:20). He eivät olleet oikeistolaisia saddu-
keuksia, eivät keskustalaisia herodilaisia, 
eivät vasemmistolaisia fariseuksia, eivät 
väkivaltaista vallankumousta ajavia ääri-
vasemmistolaisia selootteja, eivät yhteis-
kunnan ulkopuolelle asettuneita Qum-
ranin essealaisia. He olivat vähävaraisia, 
työteliäitä, Jumalan ja yhteiskunnan lail-
le kuuliaisia, veronsa maksavia, huomaa-
mattomia hurskaita, yksittäisiä henkilöi-
tä, perheitä tai järjestymättömiä pieniä 
piirejä. He uskoivat Israelin Jumalaan, 
kuuntelivat Raamatun sanaa, osallistui-
vat synagogan sapattijumalanpalveluksen 
rukouksiin, lauloivat Israelin virsiä ja te-
kivät pyhiinvaellusmatkoja Jerusalemiin. 
He odottivat kärsivällisesti ”Israelille lu-
vattua lohdutusta” (Luuk. 2:25) eli Messi-
asta Herran (kärsivänä) palvelijana, jollai-
sena Jesajan laulut (42:1–7; 49:1–6; 50:4–9; 
52:13–53:12) ja niihin liittyvä paljon myö-
hempi (pseudepigraafi nen) Heenokin kir-
ja hänet esittävät. Heille Messias ei ollut 

virallisen juutalaisuuden mahtava kunin-
gas, joka väkivallalla kukistaisi Rooman 
sorron ja vapauttaisi Israelin.

”Maan hiljaiset” kasvattivat lapsensa 
samaan uskoon. Tällaisessa henkisessä, 
hengellisessä ja yhteiskunnallisessa ilma-
piirissä Jeesus kasvoi, ei katkeruudessa ei-
kä vallankumouskiihkossa. Joosef ja Ma-
ria tottelivat keisarin verollepanokäskyä ja 
esivaltaa. Niin kuin he Jeesuskin sitten an-
toi ”keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja 
Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu” (Matt. 
22:15–22). 

Evankeliumikirjassa päivän otsikkona 
on Pyhä perhe. Se onkin perusteltua. Vaik-
kei Joosefi lla ollut fyysistä sidettä Jeesuk-
seen, hänen asemansa Jeesuksen kasvatus-
isänä ja Abrahamista juontuvaan sukuun 
liittäjänä (Matt. 1:1–16; Luuk. 3:23–38) oli 
ainutlaatuinen. Vaikka Jeesus Jumalihmi-
senä oli ainutlaatuinen, hänen ihmisyy-
delleen oli suuri merkitys sillä, millaises-
sa perheessä hän kasvoi. Hän ei joutunut 
kokemaan ”lasista lapsuutta”, ei vanhem-
pien välien rikkoutumista, ei vanhempi-
en julmuutta lasta kohtaan. Suomalaiset 
avioliitot kestävät nykyään keskimäärin 
11 vuotta. Vähän alle puolet niistä päätyy 
eroon. Vuonna 2010 yhden vanhemman 
perheitä oli 117 782, isän ja lapsen muo-
dostamia näistä 13 %. Avopareilla muutta-
minen erilleen on lähes kolme kertaa ylei-
sempää kuin aviopareilla. Jos parilla on 
yhteinen lapsi, eroaminen on epätodennä-
köisempää. 

Sen sijaan Jeesus on kyllä saanut kantaa 
kaksi tuhatta vuotta aviottoman lapsen 
häpeää niin kuin äitikin omaa häpeään-
sä. Kokemuksesta hän ymmärtää nämäkin 
kärsimykset. Jeesus huolehti leskiäidis-
tään viimeiseen hengähdykseensä saakka.

Espanjalainen arkkitehti Antoni Gaudí 
(1852–1926) suunnitteli Barcelonaan temp-
pelin, joka vasta kaksi vuotta sitten vihit-
tiin kirkoksi. Se on yksi maailman erikoi-
simmista ja tunnetuimmista kirkoista ja 
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Aarrearkku Luukkaan jouluevanke-
liumin lukijalle ja julistajalle on tanska-
laisen Karl Robert Hansenin ”Ja tapahtui 
niinä päivinä, että…” (1984). Se julkaistiin 
suomeksi 1986 Perussanoman Raamattu-
kirjastossa niteenä 5 ja on nyt loppuun-
myyty. Sitä kannattaa kuitenkin kysyä 
kirjastosta. Siitä saa aineistoa jopa 125 
joulupuheeseen! Edellä sitä on käytetty 
jonkin verran. Perussanoman kannattaisi 
ottaa kirjasta uusi painos.  •

Raimo Mäkelä

”Hän ei väisty viereltäsi”
luuk. 13:6–9 
uudenvuodenaatto 31.12.

”Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, 
huomispäivästä vielä en tiedä.” (Exit.)

Vuodenvaihde voi olla hyvä aika pysäh-
tyä tarkastelemaan mennyttä vuotta. Päi-
vittäisen tilinteon lisäksi on ajoittain hyvä 
arvioida omaa elämää ja omia tekoja myös 
laajemmin Jumalan edessä. Anna Jumalan 
sanan ja rukouksen johdattaa sinua tällai-
selle paikalle!

Kysymykset auttavat itsetutkistelus-
sa. Niitä voivat olla esimerkiksi: Mitä he-
delmää on vuoden aikana syntynyt? Mitä 
olet tehnyt ja saavuttanut? Onko elämäsi 
suunta oikea?

Päivittäin tarvitsemme oikeaa itsetark-
kailua ja anteeksiantamusta. Omat tekom-
me eivät kestä Jumalan kasvojen edessä.

Vertaus hedelmättömästä viikunapuus-
ta jää avoimeksi. Jo kolme vuotta Herra 
on odottanut hedelmää turhaan. Nyt on 
mitta täysi. Puu on poistettava. Puutar-
huri pyytää vielä yhtä armon vuotta, mut-
ta vertaus jää kesken. Emme tiedä, saako 
puu aikaa vai kaadetaanko se. Vertaus on 
jatkoa Jeesuksen parannussaarnalle, jo-
ka kohdistuu jokaiseen ihmiseen. Hän 
haastaa kuulijansa tekemään parannuk-
sen. Apostolit jatkoivat samaa julistusta: 
”Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä 

Barcelonan maamerkki ja tunnetuin näh-
tävyys. Sen nimi on Pyhä perhe (La sagrada 
familía). Tämä leimaa koko kirkkoa. Yksi 
sen neljästä fasadista on omistettu Jeesuk-
sen syntymiselle ja ihmisyydelle. Siinä on 
hänen synnyttäjänsä, neitsyt Maria. Oven 
yläpuolella on veistoksena Joosef. Toinen 
fasadi kuvaa Jeesuksen kärsimystä ja kuo-
lemaa. Sen yläpuolella on kivinen veistos 
Ristiinnaulitusta, jonka taipuneen pään 
päällä on avoin kirja – Raamattu. Yhdis-
tämällä Raamatun sen keskeisimpään ja 
vaikeimpaan, ihanimpaan ja pyhimpään 
tapahtumaan arkkitehti korostaa kirkon 
avautumista Raamatusta ja Raamatun kes-
keistä asemaa. Alttarin yllä on katos, jonka 
alapuolella Jeesus, Pyhän perheen Poika, 
ristiinnaulittuna kaartuu alttarin ja kirk-
kokansan ylle.

Nasaretin pyhä perhe oli rakkauden, 
rukouksen ja työn tyyssija, joka perustui 
yhden miehen ja yhden naisen uskolli-
seen rakkauteen ja oli siten kehys uudelle 
elämälle sen saadessa alkunsa, syntyessä, 
kasvaessa ja luonnonmukaisesti loppues-
sa. Tämä perhe on mallina ”tavallisemmil-
lekin” perheille. Olennaista on, että Jeesus 
oli siellä. Hän antaa yhä avun niillekin ko-
deille, jotka eivät ole yhtä ehjiä ja sopu-
sointuisia kuin hänen kotinsa. Itsensä uh-
raava rakkaus on perheen perusta.

Alkukielisessä Uudessa testamentissa 
esiintyy usein sana oikos, jonka perusmer-
kitys on ’rakennus’, ’talo’. Se tuli merkit-
semään myös niitä, jotka talossa asuvat, 
eli ’perhettä’ ja sen ’kotia’. Sitä käytetään 
myös Jumalan seurakunnasta, jonka yh-
teisöllinen ydinolemus on perhe. Toisaal-
ta se saa mallinsa maallisesta perheestä. 
Toisaalta se vaikuttaa maallisiin perhei-
siin mallin ja voiman antajana. Niin kuin 
pyhässä perheessä oli isä ja äiti, niin seu-
rakuntaperhekin tarvitsee isän ja äidin. 
Tämä on yhteisöllinen ydinajatus uusites-
tamentillisessa käsityksessä seurakunnan 
virasta/viroista.
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parannus” (Ap.t. 17:30). Vaikein kysymys 
kohdistuu kuulijaan: Emme tiedä, onko 
vielä armon aikaa jäljellä vai onko jo teh-
tävä lopullinen tilinpäätös.

Usko Jumalan hyvään huolenpitoon 
on vahva. Luottamus Jumalan armoon on 
niin vahva, ettei hedelmättömän viiku-
napuun lisäaikaa epäillä lainkaan. Nyky-
käännöksen otsikko kertoo armollisesta 
lopputuloksesta. Sitä ei epäillä. Meille ei 
kerrota, saako puu vuoden armon aikaa 
vai kaivetaanko se juurineen pois. Emme 
myöskään tiedä, onko puu hedelmätön 
myös vuoden jälkeen. Minkään ei tulisi ol-
la elämässä itsestään selvää, ei edes sen, 
että hedelmäpuu kantaa aina hedelmää.

Jeesus puhuu kylväjävertauksessaan 
siemenestä, joka kantaa hyvässä maassa 
satoa kolmekymmen-, kuusikymmen- tai 
jopa satakertaisesti. On mahdoton ajatus, 
ettei hyvässä maassa kasva hyvää satoa. 
Siksi maa kuokitaan ja lannoitetaan. 

Entä jos ihminen ei ole hyvää maata, 
ei hyvä puu eikä kanna hyvää satoa? Tä-
mä on kipeä kysymys. Olisi jo aika, mutta 
syystä tai toisesta hyvää hedelmää ei syn-
ny. Kuinka kauan kelpaan hyödyttömänä? 
Vienkö minä elinvoimaa muilta?

Luther selittää Isä meidän -rukouksen 
selityksessä: ”Jumalan hyvä, armollinen 
tahto tapahtuu kyllä ilman rukoustamme-
kin, mutta me pyydämme tässä rukouk-
sessa, että se tapahtuisi myös meidän kes-
kuudessamme.” Jumala on armollinen ja 
laupias. Miten tähän voi sovittaa Jumalan 
tuomion?

Päivän vertauksessa puutarhuri ja omis-
taja on ymmärretty Jumalan kahdeksi 
puoleksi, totuudeksi ja armoksi. Pyhä Ju-
mala on kiivas ja tuomitsee oikeudenmu-
kaisesti kaiken väärän, mutta hän on myös 
suuri armossaan ja laupeudessaan. Juma-
lan laki sanoo: ”Kaada se.” Jumalan evan-
keliumi sanoo: ”Anna sen olla vielä vuosi.”

Jo kolme vuotta eikä lainkaan hedel-
mää! Uskonnolliset johtajat myös saivat 

kolme vuotta kuulla Jeesuksen opetusta. 
Heissä ei syntynyt uskoa Jeesukseen. He 
olivat nähneet ihmeitä ja kuulleet Jeesuk-
sen opetusta. Miksi hyvä hedelmä, pelas-
tava usko, ei ollut syntynyt?

Miten on meidän laitamme? Onko jo 
tuomion aika, vai vieläkö annetaan an-
teeksi? Meidän nykyisten Herran viinitar-
han hoitajien tehtävä on rukoilla armon 
aikaa. Tehtävämme on julistaa Herran 
kuolemaa siihen asti, kunnes hän tulee, 
että usko syntyisi, ihmiset kääntyisivät ja 
pelastuisivat.

Elämän tarkastelun tulee viedä meidät 
lähelle Jeesusta, armon alle Jeesuksen yh-
teydessä. Vielä Jeesus kutsuu yhteyteensä: 
”Tulkaa minun luokseni.” Jeesuksen yh-
teydessä on vielä armonaika. Tähän yh-
teyteen saakoon Jumala meidät johdattaa! 
Tänä päivänä tärkeintä on kuulla Jumalan 
sana ja uskoa synnit anteeksi.  •

Ari Kunnamo
Espoon tuomiokirkko-

seurakunnan kappalainen

Jeesuksen nimessä
evankeliumi: Luuk 2:21
uudenvuodenpäivä 1.1.

Uusi kalenterivuosi aloitetaan Jeesuksen 
nimessä – tai jotkut aloittavat. Pieni suuri 
valinta.  ”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, 
tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä” 
(Kol. 3:17). Presidentti Ahtisaaren ajois-
ta asti olen alkanut eniten presidentin uu-
denvuodenpuheesta odottaa, että päämies 
toivottaa kansalle Jumalan siunausta. Sel-
lainen on arvojohtajuutta – niin kuin toki 
siunaustoivotuksen pois jättäminenkin.  
Siunaustoivotuksen jälkeen tuntuu rou-
van rakastama Strauss-konserttikin vielä 
kauniimmalta.

Juutalaisilla oli sama tapa kuin suoma-
laisillakin. Lapselle nimeksi annettiin jo-
kin suvussa käytetyistä nimistä (Luuk. 
1:59–61). Nimi, historia ja perimä sitovat 
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meidät sukuun. Jeesuksen sukuluette-
loissa Matteuksella ja Luukkaalla on ero-
ja – sukututkijat tietävät, että eroilla voi 
olla monia syitä – mutta Jeesusta lähelle 
tuleva nimi Joosua esiintyy suvussa vain 
kerran (Luuk. 3:29). Ympärileikkauksen 
yh tey dessä poikalapsi sai nimen Jeesus, 
koska enkeli oli hyvissä ajoin niin ilmoit-
tanut ja tietystä syystä: ”Hän pelastaa kan-
sansa sen synneistä” (Matt. 1:21). Heprean 
sanasta johdettu nimi Jeesus merkitsee va-
pauttamista, avaraan paikkaan johdatta-
mista. Suomen sana Vapahtaja on hyvä. 
Synneistä pelastaja syntyi ihmissukuun, 
jonka jäsenet tunnustavat: ”Olen synty-
mästäni saakka ollut syntinen ihminen” 
(minulla on syntiset geenit)  ja ”isieni ta-
voin… tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, 
teoin ja laiminlyönnein” (ihan oikeasti).

Raamatun mukaisesti uskontunnus-
tus ei peittele Jeesuksen ihmisyyttä: hän 
”tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt 
Mariasta ja syntyi ihmiseksi” voidakseen 
olla kaltaisemme ja sijaisemme ja synnit-
tömänä lunastajamme, jonka ei tarvinnut 
kärsiä omien syntiensä tähden. Koska syn-
ti oli tullut lihaksi mieleen, kieleen, jal-
koihin, käsiin, silmiin, korviin, täytyi ar-
monkin tulla lihaksi. Jeesuksen kädet ja 
jalat naulattiin, pää runneltiin, kieli kui-
vui, jotta meidän syntimme sovitettiin. 
Meidän kätemme ja jalkamme ovat vapaat 
tekemään ja menemään, ajatukset lentä-
mään ja suu puhumaan.  Oikeat syntiset 
tarvitsevat oikean Sovittajan ja kuolevai-
set todellisen kuoleman voittajan. Pelkät 
ideat ja aatteet eivät tässä riitä. Näin ta-
pahtui ”meidän ihmisten ja meidän pelas-
tuksemme tähden”.

Vastoin epäuskon teologiaa, joka erot-
taa uskon Kristuksen ja historian Jeesuk-
sen, Raamattu vie meidät paimenten, 
tietäjien, Simeonin ja Hannan kanssa kat-
somaan inkarnaation ihmettä. Paavali ku-
vaa sitä meille Kristus-hymnissään (Fil. 
2:5–11). Khalkedonin tunnustus sanoittaa 

Kristuksen luontoa kuin hehkuvaa rautaa, 
josta ei voi sanoa, missä rauta loppuu ja 
tuli alkaa.   

Evankeliumi ei ole viesti taivaisiin kur-
kottavasta ihmisestä vaan alas tulleesta 
Jumalasta. Hänen elämäkertansa alkaa jo 
ennen Mariaa. Koko Vanha testamentti on 
kirja hänestä, Jumalan lupaamasta Mes-
siaasta (kreikaksi Kristus). Luukkaan su-
kuluettelo ulottuu Aadamiin ja sitten Ju-
malaan. Evankeliuminsa aluksi Johannes 
kurkottaa maailmankaikkeuden alunkin 
taakse, samoin Nikean tunnustus: ”– – jo-
ka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, 
Jumala Jumalasta – – joka on Isän kanssa 
yhtä olemusta ja jonka kautta kaikki ovat 
tehdyt.” Raamattu vie meidänkin juurem-
me ei vain Jumalan luomistyöhön ja luo-
mistahtoon vaan ikuiseen pelastustah-
toon: ”Jo ennen maailman luomista hän 
on valinnut meidät Kristuksessa olemaan 
edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuk-
sesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki 
hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhtey-
teensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kris-
tuksen tähden.” (Ef. 1:3–6.) Jo ennen ajan 
ja maailman alkua oli sinun ikuinen pe-
lastuksesi Jumalan mielessä. Kun aika sit-
ten oli täyttynyt, lähetti Jumala Poikan-
sa, joka teki kaiken valmiiksi todistajien 
läsnä ollessa. Enkelten viestiin: ”Teille on 
syntynyt Vapahtaja” saat todellakin vasta-
ta: ”Minun Vapahtajani!” Armo ei ole ei-
lisen keksintöä eikä pelastuksesi omassa 
varassasi.

Raamattu antaa monta nimeä ja ku-
vaa Jeesuksesta. Yksi kauneimmista on 
kansan antama: ”syntisten ystävä”. Pub-
likaanin kanssa saamme rukoilla: ”Juma-
la, ole minulle syntiselle armollinen” ja 
 Lutherin kanssa veisata: ”Syntist’ et hyl-
kää,  ar mias.” Hän on ”Hyvä Paimen”, jo-
ka turvaa ja ruokkii laumansa alkaneena-
kin vuonna. Tiedät ruoanjakopisteet. Mitä 
huominen tuoneekin, lampaalle riittää, 
että paimen tuntee maaston. Jeesuksen 
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nimessä aloitettu päivä siunaa meidät Ju-
malan johdatukseen. Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen meidät lähetettiin 
kasteen kautta matkaan. Sait Jumalan lap-
sen aseman ja Kristus-sanasta kristityn 
nimen. Kuinka on mennyt taivaan kaidal-
la tiellä? Kun lähetyskäskystä huolimat-
ta Apostolien teot kertoo kasteista Jee-
suksen nimeen, sisältyy siihen Jumalan 
koko kolminaisuus samaan tapaan, kuin 
rukoilijankaan ei tarvitse miettiä, osoit-
taako rukouksensa Jumalalle, Jeesukselle 
vai Pyhälle Hengelle. Vastaanottaja hoi-
taa osoitteen ja postimaksun. Rukoilem-
me kuitenkin Jeesuksen nimessä, koska 
tunnustamme, ettei meissä eikä meillä ole 
syitä rukouksen kuulemiseen, vaan kaikki 
perusteet ovat Jeesuksessa.

Vaatimattomiin ja heiveröisiin käsiin 
oli maailman Pelastaja laskettu, kun Ma-
ria ja Josef kantoivat viikon ikäisen temp-
peliin. Jeesuskin tarvitsi isän ja äidin, 
nuo kunnioitettavat ja rakkaat Jumalan 
edustajat. ”Älä pelkää” sanottiin Marial-
le, Joosefi lle, paimenille ja tänään sinulle. 
Vapahtaja on tullut, kaikki on hyvin. On 
ihmeellistä, että ääretön mahtuu äärelli-
seen: Jumala syntyy ihmiseksi, Jumalan 
ilmoitus annetaan ymmärrettävinä ih-
missanoina, ja Jeesus on itse ehtoollisen 
leivässä ja viinissä. On kuin jokainen eh-
toolliskirkko olisi joulukirkko. Halki ikui-
suuden kaikuu autuaitten ylistys ei hyväs-
tä yhteistyöstä vaan Jeesuksen täytetystä 
työstä, josta Karitsan haavat vielä taivaas-
sakin muistuttavat. Alussa ja lopussa on 
Hän.  •

Keijo Rainerma

Jeesus, maailman valo
matt. 2:1–12
loppiainen 6.1.

Loppiaisen juuret ovat joulun viettoa van-
hemmat. Varhaisina aikoina loppiaista 
vietettiin Jeesuksen syntymän ja kasteen 

muistopäivänä. Sen vanha nimi epifania 
merkitsee Herran ilmestymistä.  Nykyi-
sessä kalenterissamme loppiainen päättää 
joulunvieton. Sen sanoma kertoo Jeesus-
lasta kumartamaan tulleista itämaan tie-
täjistä.

Evankeliumit kertovat suhteellisen niu-
kasti Jeesuksen lapsuudesta. Eniten Jee-
suksen lapsuudesta tiedämme Mat teuk-
sen evankeliumista. Kertomus itämaan 
tietäjistä on vain Matteuksella.

Teksti alkaa tietäjien (kr. magoi) tulosta 
Jerusalemiin. He etsivät tähden ilmesty-
misen perusteella juutalaisten kuningas-
ta. Tekstin ilmaisusta ”idästä” on vai keaa 
sanoa, mistä tietäjät tarkalleen tulivat, 
mutta on arveltu heidän tulleen Babylo-
niasta. Tällä alueella tähtien tarkkailu oli 
merkittävä ajan tutkimuksen haara. Mei-
dän aikaamme saakka on selitetty eri ta-
voin tähti-ilmiön syntyä.

Matteus ei valitettavasti kerro tarkem-
min, keitä tietäjät olivat. Ehkä he olivat 
tuon ajan tähtien tarkkailijoita ja ennus-
tajia. Heidän lukumääräänsä ei mainita. 
Tavallisesti on ajateltu heitä olleen kolme, 
mutta itäisten kirkkojen perinteissä mai-
nitaan jopa kaksitoista tietäjää.

Tietäjät saapuivat Jerusalemiin ja me-
nivät hallitsijan puheille. Jerusalemissa 
hallitsi tuohon aikaan Herodes Suuri, jo-
ka tunnetaan vanhan ajan merkittävänä 
rakentajana. Hän kuoli vuonna 4eKr. Hän 
rakensi Jerusalemin temppelin sellaisek-
si kuin se oli Jeesuksen aikana ja etsi näin 
juutalaisten suosiota. Hän rakensi myös 
toisen linnoitusmaisen alueen, joka sijait-
see 15 km:n päässä Jerusalemista etelään. 
Molemmat olivat merkittäviä ajan raken-
nustaidon näytteitä. Herodes edusti ra-
kennustoiminnallaan ja elämäntavallaan 
hellenististä kulttuuria. 

Tekstin jännitteitä on, kuinka Jeesus-
lapsi haastoi mallisen vallan. Herodes pe-
lästyi asemaansa ja koki sen uhatuksi. 
Hän hallitsi Rooman imperiumin edusta-



perusta 6 | 2012 385sananselitystä

jana juutalaisten alueella. Tässä mielessä 
hänen asemansa oli epävarma kahden tu-
len, keisarin ja juutalaisten, välissä. Ky-
symys perimmäisen vallan haltijasta on 
ikuinen ja on tuonut kristityille vaikeuk-
sia aina Rooman vallan ajoista nykypäi-
viin saakka. Maallisten vallanpitäjien on 
vaikea sietää valtansa haastajaa.

Herodes kutsui koolle ylipapit ja lain-
opettajat ja tiedusteli Messiaan syntymäs-
tä. Messiaalle kuului samalla kuninkuus. 
Oikealla Messiaalla on oikeat tuntomerkit. 
Yksi niistä on syntymäpaikka. Juu dean 
pieni Betlehem on Messiaan kaupunki. 
Lainopettajat viittasivat Vanhan testa-
mentin ennustuksiin (esimerkiksi Miika 
5:1).

Tekstin polttopiste on, että tietäjät tun-
nustavat Jeesuksen. He kumartuvat maa-
han ja luovuttavat lahjansa: kultaa, suit-
suketta ja mirhaa. Maahan kumartuminen 
on itämainen tapa, jota saattaa nähdä ny-
kyisinkin esimerkiksi Etiopian kirkossa. 
Tietäjien lahjoille on etsitty vertauskuval-
lista selitystä. Yksi vanhoista selityksistä 
on, että kulta viittaa Jeesuksen kuninkuu-
teen, suitsuke hänen jumaluuteensa ja 
mirha hänen kuolemaansa.

Syntyessään Jeesus-lapsi sai erilaista 
kohtelua. Matteus haluaa korostaa, että 
Israelin ulkopuolelta tulleet pakanat kun-
nioittivat Jeesus-lasta. Heitä on pidetty 
kansojen edustajina. Siksi loppiainen on 
lähetyksen pyhä. Se muistuttaa Raamatun 
pelastushistoriallisesta jännitteestä kan-
san (Israelin) ja muiden kansojen välillä. 
Jumalan kirkkaus näkyy hänen Pojassaan, 
pienessä lapsessa.

Jeesus on sekä Israelin että kansojen Va-
pahtaja. Mitä tämä yhteys tarkoittaa lähe-
tystyön näkökulmasta?  •

Juhani Koivisto
Pastori, SEKL:n aluekoordinaattori

Kasteen lahja
matt. 3:13–17
1.sunnuntai loppiaisesta 13.1.

Jeesuksen ympärileikkaukseen (Luuk. 2) 
ja kasteeseen liittyy merkittävä yhteinen 
piirre. Jerusalemin temppelissä Simeon ja 
Hanna olivat profeettoja, jotka ymmärsi-
vät, ettei Jeesus ollut tavallinen lapsi vaan 
maailman Vapahtaja, kansojen valo ja Is-
raelin kirkkaus. Samoin Johannes Kastaja 
sai profeetallisen ilmoituksen, ettei Jee-
sus ole tavallinen kastettava vaan Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin 
(Joh. 1). Johannes ei tätä ymmärtänyt, en-
nen kuin hän sai nähdä Pyhän Hengen las-
keutuvan kasteessa Jeesuksen päälle (Joh. 
1:33–34).

Vanhan liiton sakramentissa Jeesus lii-
tettiin kahdeksan päivän ikäisenä Israelin 
seurakunnan jäseneksi. Näin hän samastui 
Jumalan omaisuuskansaan. Jumala osoitti, 
että ”pelastaja nousee  juutalaisista” (Jee-
suksen sanat Sykarissa, Joh. 4:22). Kastees-
taan Jeesus aloittaa pelastustyön, johon jo 
Simeon oli profetiassaan viitannut. Ympä-
rileikkaus tarkoitti vain omaisuuskansaa, 
kaste kaikkia maailman kansoja.

Jeesuksen ympärileikkaukseen ja kas-
teeseen liittyy molempiin ilmoitus Mes-
siaan kärsimyksestä. Simeon ilmoitti sen 
Marialle: ”Tämä lapsi on nousemuksek-
si ja lankeemukseksi, merkiksi, joka hy-
lätään, ja miekka on käyvä myös Marian 
sydämen lävitse.” Johannes ilmoitti sen 
kahdesti kutsuessaan Jeesusta Jumalan 
Karitsaksi, joka täyttää Jes. 53:n ennustuk-
sen Herran kärsivästä palvelijasta (Joh. 
1:29,36). Hän ottaa kantaakseen maailman 
synnin.

Jeesuksen kaste johtaa pelastuksen 
ydinasioihin. Uuden liiton Joosua, Je-
hoshua eli Jeesus Vapahtaja, johtaa kan-
sansa Jordan-virran kautta luvattuun maa-
han. Vanhan liiton esikuva saa valtaisan 
täyttymyksen. Kristus-kasteeseen liittyvät 
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Jumalan sana, elävä vesi ja itse kolmiyhtei-
nen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jor-
dan-virta kuvaa elävää ja raikasta vettä. Se 
muuttuu kuitenkin seisovaksi ja kuolleek-
si vedeksi, kun se laskeutuu Kuolleeseen-
mereen. Kaste on elävä vesi niille, jotka 
elävät uskossa, mutta se muuttuu kuol-
leeksi niille, jotka eivät usko.

Jumalan parhaat lahjat voivat muut-
tua ihmisten käsissä turmioksi. Kastekin 
voidaan tallata maahan ja vetää surutto-
muuden päänaluseksi. Siitä tuleekin kas-
teen hauta eikä ylösnousemus kuolleista 
(Room. 6:3–5). Kaste on vedenjakaja, joka 
on toisille nousemukseksi, toisille lankee-
mukseksi. Kristukseen uskovalle kaste on 
kertakaikkinen ja samalla jatkuva elävän 
veden jakaja. ”Te saatte ilolla ammentaa 
pelastuksen lähteistä” (Jes. 12).

Jeesuksen kasteessa tulee ilmi hänen 
persoonansa kaksoisluonne. Isä tunnus-
taa hänet Pojakseen, joka jo ikuisuudessa 
on ollut ja aina on Isän helmassa (Joh. 1:18). 
Kasteessa hän suostuu kulkemaan tosi ih-
misen tien ja täyttää ennustukset kärsi-
västä Messiaasta. Hän on Ebed Jahve, Juma-
lan Karitsa (Jes. 53). Karitsa ilmaisee hänen 
suostumisensa heikkouteen, uhriksi syn-
tisten edestä. Tätä tarkoittava Jeesuksen 
pyhin nimi Ihmisen Poika sisältää merkilli-
sen ja merkittävän kaksoisluonteen. Hän 
ilmaisee sillä, että silloin ja nyt hän on 
vielä kärsivä Jumala, joka suostui ristin 
kauhuihin ja edelleen kärsii omiensa kär-
simyksissä ja heikkoudessa. Näin hän il-
maisi itsensä Paavalille, joka vainotessaan 
Jeesuksen seuraajia vainosi häntä itseään 
(Ap.t. 9:4–5; 22:7–8). Kerran hän on kuiten-
kin tuleva kunniassaan. Silloin vastustajat 
kohtaavat Karitsan vihan (Ilm. 6:16; 11:18). 
Karitsa on myös Juudan Leijona. Jo nyt hä-
nessä yhdistyvät heikkous ja väkevyys. 
Vielä hän on kuitenkin armoistuimella. 
Kerran hän on oleva tuomioistuimella.

Jeesuksen kasteessa ja kirkastusvuo-
rella Isä ilmoittaa, että hänen Poikansa on 

ainoa tie pelastukseen. Häntä on kuulta-
va, jos haluamme saada Jumalan mieli-
suo sion. Isä vetoaa alhaalla laaksossa ja 
ylhäällä vuorella Jordanin alkulähteil-
lä omaan sanaansa, joka on ilmoitettu jo 
Vanhassa testamentissa (Ps. 2:7; Jes. 42:1; 
Jes.53). Hänen sanaansa meidänkin on ve-
dottava, kun etsien, rukoillen ja totellen 
tutkimme sitä.

Tarkemmin kirjoitan tästä Matteuksen 
evankeliumin kommentaarissani Viesti 
vuorilta, s. 59–65.  •

Erkki Ranta

Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa
joh. 2:1–11 
2. sunnuntai loppiaisesta 20.1.

Johannes kertoo ainoana evankelista-
na Kaanan häistä, joissa Jeesus tekee en-
simmäisen julkisen ihmetekonsa – tai 
pitäisikö sanoa Johanneksen sanoin mie-
luummin ”tunnustekonsa”. Tuomaan lap-
suusevankeliumin ja muiden myöhäisten 
tekstien Jeesuksen lapsuuden tarinat voi-
daan jättää omaan arvoonsa. Johanneksen 
evankeliumissa ei ole kerrottu Jeesuksen 
ihmeteoista kuin pari kourallista. Synop-
tikot olivat jo antaneet laajemman otok-
sen näistä, eikä Johanneksella ollut tarvet-
ta lähteä toistelemaan niitä. Evankeliumin 
lopussa todetaan, että ”paljon muutakin 
Jeesus teki”. Miksi siis hääjuhlan pito-
pöydän juomaongelma on otettu mukaan 
”harvoihin ja valittuihin” ihmekertomuk-
siin? Syynä on oltava jokin muukin kuin 
äimistely veden muuttumisesta viiniksi.

Kaana oli pieni kynä Nasaretin lähellä. 
Viinin loppuessa on mielenkiintoista, et-
tä Maria kääntyy Jeesuksen puoleen. Eihän 
Jeesus ollut vielä kuuluisa ihmeiden teke-
misestä. Mitä Maria odotti Jeesuksen te-
kevän? Ehkä hädän keskellä (Maria lienee 
ollut häissä vastuutehtävissä) hänen mie-
leensä palautui Jeesuksen erityinen synty-
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mä ja se, mitä hänestä oli sanottu. Voisi-
ko Jeesuksesta olla apua tässä pahaisessa 
paikassa? Tässä itse Jeesuksen äiti antaa 
meille erikoisen esimerkin siitä, millaises-
sa asiassa voi ”häiritä” Jeesusta. On luke-
mattomia syitä, joiden takia ihminen voi 
kääntyä Jeesuksen puoleen. Pääasia lopulta 
onkin vain, että käännymme hänen puo-
leensa.

Jeesuksen kieltäytymiseksi tulkittavista 
sanoista huolimatta hän lopulta auttoi häi-
den viiniongelmassa. Muistuttakoon tämä 
meitä kristittyjä siitä, ettei Jeesus ole vain 
syntiemme sovittaja ja Vapahtaja, vaan hän 
on kiinnostunut myös arjestamme. Hän oli 
yksi vieraista häissä ja toivotti omalta osal-
taan siunausta tuoreelle avioparille. Samal-
la hän viittaa Kaanan tunnusteon yhteydes-
sä jo todelliseen ”auttamistehtäväänsä” ja 
selittää, että se aika, jolloin hän ilmoittaisi, 
kuka hän oikeastaan on, ei ole vielä tullut. 
Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu 
kymmenen kertaa omasta hetkestään (tai 
ajastaan). Vasta jakeessa 12:23 pääsiäisjuh-
lan aikaan Jeesus sanoi hetkensä tulleen. 
Tuolloin alkoivat Jumalan pelastushistori-
an tärkeimmät hetket. Jeesuksen kuolema 
ja ylösnousemus näyttivät lopullisesti sen, 
kuka hän oli. 

On mielenkiintoista, kuinka Jeesus 
muutti juutalaisten puhdistusmenoihin 
kuuluneiden kivivaasien veden (esimer-
kiksi käsien pesu ennen ruokailua) hää-
juhlien viiniksi. Tämä jo omalla tavallaan 
symboloi sitä, kuinka juutalaiset puh-
taussäännökset tulisivat loppumaan sil-
lä perusteella, että itse Jeesus tulisi seu-
raajiensa puhtaudeksi. Jeesus liitti itsensä 
juutalaiseen lopunajalliseen odotukseen, 
jossa Jumalan vanhurskaan valtakunnan 
tuloa verrataan hääjuhlaan. Jos jo näihin 
Kaanan häihin Jeesus ”toimitti” yli 500 
litraa viiniä, paljonko sitä mahtanee ol-
la niissä juhlissa, joissa hän ehtoollisen 
asettamissanojen mukaisesti seuraavan 
kerran maistaa viinipuun antia? Jos Jee-

suksen antama esimaku oli tällainen hää-
juhlassa, joka ei ollut vielä hänen ”oman-
sa”, millaiset ovatkaan ne ilojuhlat, jotka 
kerran järjestetään taivaassa? 

Jakeessa 11 mainitaan, että opetuslap-
set uskoivat Jeesukseen. Tässä vaiheessa 
heitä oli todennäköisesti vasta viisi – kak-
sitoista opetuslasta mainitsee vasta 6:67. 
Myös Marialla näytti olleen vahva usko 
Jeesuksen apuun. Torjutuksi tulemises-
taan huolimatta Maria opastaa palvelijoi-
ta tekemään, mitä tahansa Jeesus käskee. 
Tässä on jotain yhteistä sen kanaanilaisen 
naisen uskon kanssa, joka Jeesuksen kiel-
telyistä huolimatta jatkoi avun pyytämis-
tä tyttärelleen (Matt. 15:21–28) ja sai avun. 
Sen sijaan kertomus ei sano mitään Jee-
suksen veljien uskosta. Ilmeisesti heille 
Jeesus ei kirkastunut. Heidän epäuskos-
taan mainitsee suoraan myöhemmin 7:5. 
Jeesuksen tunnusteot eivät ilman muuta 
sytytä uskoa kaikissa niiden näkijöissä. 
Usko tulee yksin Jumalalta. Jumala ei kui-
tenkaan unohtanut Jeesuksen veljiäkään. 
Lopulta hekin (ainakin Jaakob ja Juudas) 
oppivat tuntemaan Jeesuksen. Kohdattu-
aan ylösnousseen Kristuksen he liittyivät 
siihen joukkoon, joka piti Jeesusta luvat-
tuna Messiaana ja Jumalan Poikana.  •

Veli-Matti Kujala
SRO:n teologisen linjan
suunnittelijaja opettaja

Ansaitsematon armo
matt. 20:1–16 
3. sunnuntai ennen paastonai-
kaa 27.1.

Kohdassa Matt 19:30 Jeesus puhuu en-
simmäisten tulemisesta viimeisiksi ja 
viimeisten ensimmäisiksi. Tätä sano-
maa hän valaisee vertauksella viinitarhan 
työntekijöistä luvun 20 alussa. Juutalai-
set kirjanoppineetkin tunsivat tapauk-
sen, jolloin hetken työskennelleet an-
saitsivat saman verran kuin koko päivän 



388 perusta 6 | 2012sananselitystä

ahertaneet. Asia opetettiin kuitenkin niin, 
että viimeksi töihin tullut oli tehnyt töi-
tä enemmän kuin muut tai saattoi syyttää 
työnantajaansa siitä, ettei tämä ollut pal-
kannut häntä aikaisemmin päivällä. Jee-
sus esittää samantapaisesta vertauksesta 
uuden tulkinnan.

Viinitarhan isäntä lähti palkkaamaan 
päivän mittaan useita työntekijöitä vii-
nitarhaansa. Päivä jaettiin kahteentoista 
tuntiin. Se alkoi kello 6 aamulla ja päättyi 
kello 18 illalla. Työpäivän pituudeksi tuli 
12 tuntia. Työnantaja värväsi työväkeä kol-
men tunnin välein, ensimmäiset jo aamu-
kuudelta, viimeiset vasta kello 17:n tienoil-
la.  Viininkorjuu alkoi syyskuun lopulla 
ja kesti sateen tuloon asti. Sato piti saada 
korjatuksi ennen sadekautta. Siksi pidet-
tiin kiirettä. Kaikki työntekijät olivat terve-
tulleita minä työpäivän hetkenä hyvänsä.

Ensimmäisten värvättyjen kanssa 
isäntä sopi palkan suuruudeksi yhden 
denaarin, joka vastasi työmiehen yleistä 
päiväpalkkaa. Muiden palkattujen kans-
sa summasta ei sovittu: ”Maksan sen, 
mitä kuuluu maksaa.” Kirjanoppineet-
kin puhuivat tapauksesta, jolloin palkan 
suuruutta ei mainittu ennakolta, mut-
ta kyse oli erilaisista töistä saadusta eri-
suuruisesta palkasta. Jeesuksen vertauk-
sen työntekijät saivat kaikki saman 
summan.

Illalla tuli sitten palkanmaksun aika. 
Juutalaisen lain mukaan palkka makset-
tiin auringonlaskun aikaan, noin kello 
18 (3. Moos. 19:13; 5. Moos. 24:15). Palkan-
maksun saajien järjestys mainitaan ver-
tauksessa erikseen. Ensin maksettiin 
viimeiseksi töihin tulleille ja sitten ensim-
mäiseksi saapuneille, jotta kaikki saisivat 
tietää kunkin palkan suuruuden: sama jo-
kaiselle.

Työntekijät jakautuivat kahteen ryh-
mään, tyytyväisiin ja tyytymättömiin. 
Toisille sopimus osoittautui hyväksi, toi-
set pitivät sitä epäoikeudenmukaisena ja 

rupesivat vaatimaan oikeuksiaan. Isäntä 
teki kuitenkin omallaan, mitä tahtoi. Sii-
nä ilmeni isännän hyvyys, jota nurisijat 
eivät nähneet. Heille oli tärkeää vain hei-
dän oma menestyksensä. Koko päivän uu-
rastaneet muistuttavat tuhlaajapoikaker-
tomuksen vanhempaa veljeä (Luuk. 15), 
jossa ilmeni kateus, ei oikeamielisyys eikä 
isän hyvyyden näkeminen.

Vertaus tähtää viimeiseen tuomioon ja 
pelastukseen, ei niinkään suoritetun pal-
velustyön palkitsemiseen. Pelastuksen 
palkka, ”denaari”, on kaikille sama, riip-
pumatta siitä, tullaanko Jumalan valta-
kuntaan ”aamuvarhaisella” vai ”yhdennel-
lätoista tunnilla”.

Me vaadimme reilua elämää, mutta Ju-
mala antaakin meille hyvyydessään ar-
monsa. Pitkään uskossa vaeltaneet kokevat 
Jumalan lapsena elämisen kivut ja vaivat, 
jopa vainot ja Herran todistajana toimi-
misen  kivikot. Meidän tulisi iloita jokai-
sesta uskoon tulleesta, tulevatpa he sisäl-
le Jumalan valtakuntaan elämänsä alussa 
tai lopussa. Viimehetken käännynnäisis-
tä muistamme ristin ryövärin. Jeesuksen 
vertaus kehottaa meitä jokaista kilvoitte-
lemaan, jottemme katkeroituneina ja na-
pisevina joutuisi viimeisen paikalle. Olem-
mehan me, Jeesukseen uskovat, kaikkien 
Jumalan lasten kanssa samalla puolella ja 
saamme pelastuksen ja muunkin armosta, 
Jeesuksen ansaitsemalla ”denaarilla”.  •

Jorma Satama
Rovasti, Tampereen Viinikan seurakun-

nan kappalainen

Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily kaikille kansoille
luuk. 2:22–33 
kynttilänpäivä 3.2.

Vaikka kynttilänpäivä määrittyykin jou-
lusta (40 päivää), se sijoittuu kirkko-
vuodessa pääsiäisjaksoon, paastonaikaa 
edeltäviin sunnuntaihin. Kyseessä on Kris-
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tus-juhla, jossa vastasyntyneen pienokai-
sen, ihmiseksi syntyneen Jumalan, rooli 
Pelastajana tulee julki Simeonin profetian 
kautta. Hänen käsivarsillaan ei ole ”vain” 
Herran Voideltu, luvattu Messias, vaan ih-
miskunnan syntien kantaja ja sovittaja, 
maailman kaikkien kansojen ja aikakau-
sien Vapahtaja, kärsivä Messias. Joulun ja 
pääsiäisen ihmeet niveltyvät tässä yhteen.

Evankeliumien alkukertomukset – ku-
ten Jumalan sana laajemminkin – paljas-
tavat meille Jeesuksesta sellaista, mitä 
inhimillinen tieto ja ymmärrys eivät voi 
tavoittaa. Jeesuksen isälle ja äidille tämä 
sanoma ja profetia kävivät yli ymmärryk-
sen. Sama ”ihmetys” (thaumadzoo) herä-
si Pietarin sydämessä tyhjällä haudalla tai 
kansalla sen todistaessa Jeesuksen tunnus-
tekoja, niin myös Nikodemoksella hänen 
kuunnellessaan Jeesuksen puhetta uudes-
tisyntymisen välttämättömyydestä. Olem-
me pyhän ihmeen äärellä niissä pelastus-
historian tapahtumissa, Jumalan teoissa, 
joista uskontunnustuksessa puhutaan, 
mutta myös silloin, kun Pyhä Henki kir-
kastaa sanassaan Kristusta (j. 25–28). Vaih-
toehtoinen teksti Joh. 1:14–18 avaa meille 
Kristuksen olemuksen salaisuutta: ”Sana 
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme...” 
Jeesus Kristus toi armon ja totuuden. Hä-
nessä me opimme tuntemaan Jumalan. 

Maailmassa on monenlaista uskonnol-
lisuutta ja hurskautta. Kovin yleistä on ih-
mislähtöinen ja omatekoinen hurskaus, 
mutta Jumalan edessä se on ”kuin saastai-
nen vaate” (Jes. 64:5–6). Jerusalemilainen 
Simeon näyttää meille, missä on todelli-
sen hurskauden (dikaios) ja jumalisuuden 
/ jumalanpelon (eulabees) olemus. Hän eli 
Jumalan lupauksista. Hän odotti niiden 
täyttymistä. Simeonin elämän päämäärä-
nä ja sisältönä oli saada kohdata Jumalan 
lupaama ja lähettämä Vapahtaja, Messias. 
Hänen odotukseensa ja rukoukseensa vas-
tattiin. Simeonin nimi viittaa myös ruko-
uksen kuulluksi tulemiseen. 

Mikä lieneekään ollut Simeonin ennak-
kokäsitys Messiaasta? Kun vastasynty-
neessä Marian pojassa – tai ristin Miehes-
sä – näkee pelastushistorian toteutuvan, 
se on aina Pyhän Hengen vaikutusta. Niin 
myös Simeonilla: Pyhä Henki avasi hä-
nen uskonsa silmät näkemään maailman 
Vapahtajan ja ihmiskunnan toivon täs-
sä halvassa muodossa. Kun Simeon us-
koi ja turvautui Jumalan lupauksiin pe-
lastuksesta ja Pelastajasta (Yeshua), hänen 
hurskautensa oli Jumalan edessä van-
hurskautta (dikaiosynee). Tällainen usko 
ja kiinnittyminen, takertuminen, ”sinun 
pelastukseesi” = Jeesukseen (sooteerion sou; 
Yeshuatah – sama kuin Jaakobin rukouk-
sessa kuolinvuoteella, 1. Moos. 49:18) lue-
taan ihmiselle vanhurskaudeksi. Uskon, 
toivon ja luottamuksen ankkuroiminen 
Jumalan lahjoittamaan Pelastajaan/pelas-
tukseen avaa meille taivaan. Se toi myös 
Simeonille rauhan lähteä tästä elämästä, 
rauhan ja ilon kohdata oma kuolema ja 
tuomiopäivä. 

Simeonin elämä opettaa meille ohi-
mennen myös sen, mitä on olemuksel-
taan Pyhän Hengen johdatus: se on sitä, 
että ihmisen ja Jeesuksen tiet kohtaavat. 
Se on myös sitä, että ihminen tajuaa – us-
kon ymmärryksellä – tämän kohtaamisen 
olevan hänen elämänsä tärkein asia. Pyhä 
Henki aina pyrkii viemään ihmisen Jee-
suksen luo ja kirkastamaan, kuka hän on. 

Yeshua, Vapahtajamme, on pelastus ja 
valo kaikille kansoille (j. 31, 32), niin meil-
le pakanoille kuin myös Israelille. Pyhä 
Henki avaa totuuden, joka oli Simeonin 
ajan (ja meidänkin aikamme) juutalaisuu-
dessa unohdettu tai torjuttu: Pelastuk-
sen evankeliumi Jeesuksesta kuuluu viedä 
maailman kaikille kansoille, myös juuta-
laisille. Tuossa temppelihetkessä kaivet-
tiin jo lähtökuoppia kaste- ja lähetyskäs-
kyä varten. Päivän Vanhan testamentin 
teksti Jes. 52:8–10 puhuu samasta pelas-
tussuunnitelmasta ja sen synnyttämästä 
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