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Sananselitystä

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden 
kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan 

tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä 
sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi.
Tämä jakso alkaa 3. adventtisunnuntaista ja 

päättyy laskiaissunnuntaihin 7.2.



perusta 6 | 2015 565sananselitystä

Tehkää tie Kuninkaalle
matt. 11: 2–10
3. adventtisunnuntai 13.12.

Jeesuksen suuruus ja kuninkuus verhou-
tuivat nöyryyteen ja vaatimattomuuteen 
hänen tullessaan ensi kerran maan päälle. 
Kärsimys ja kuolema ristillä merkitsivät 
syvintä alentumista. Profeetta Jesaja näki 
hänet hyljeksittynä, ihmisten torjumana, 
kipujen miehenä ja sairauden tuttavana, 
josta kaikki käänsivät katseensa pois. Hän 
oli halveksittu, eikä häntä pidetty minään 
(Jes 53: 3). Kerran on käyvä toisin. Kaikki 
saavat nähdä kunnian kuninkaan. Kaik-
ki polvet notkistuvat hänen edessään (Fil. 
2: 10). Jeesuksen toisen tulemisen yhtey-
dessä kukaan ei voi väistää näkemästä ja 
tunnustamasta hänen jumalallista kirk-
kauttaan. Ensimmäisen ja toisen adventti-
sunnuntain aiheina ovat nämä kaksi ääri-
päätä: Jeesuksen nöyryys ja kunnia.

Kolmas adventtisunnuntai keskittää 
ajatukset siihen vaiheeseen, kun Jeesus 
on aloittanut julkisen toimintansa. Van-
ha liitto oli päättymässä, ja sen viimeisenä 
profeetallisena henkilönä sekä merkkinä 
uuden aikakauden alkamisesta oli Johan-
nes Kastaja. Hän lausui Messiaan tien-
raivaajana sanoja, jotka Jumala antoi pro-
feetta Jesajan kuulla etukäteen. Johannes 
Kastaja toimi Jumalan suunnitelman mu-
kaan. (Jes. 40: 1–8.) 

Ennen Johannes Kastajan syntymää en-
keli kertoi hänen profeetan tehtävästään 
(Luuk. 1: 76). Hengellinen pimeys vallit-
si maailmassa syntiinlankeemuksen täh-
den. Sen keskelle tuli valoisa toivon säde, 
kun Jumala lupasi vaimon jälkeläisen pe-
lastukseksi ihmisille. Vanhaa testament-
tia hallitseekin Vapahtajan odotus ja ajatus 
sijaiskärsimyksestä ihmiskunnan syntien 
sovittamiseksi ja tien avaamiseksi takaisin 
kirkkauteen. Niin sanottu vanha liitto eri-
laisine vertauskuvineen, pappeuksineen ja 
uhripalveluksineen kertoi varjokuvin sii-

tä, mitä aikanaan Jeesuksen kautta tapah-
tui (Hepr. 8: 5). Varjokuvat olivat vajavaisia 
eivätkä voineet korvata varsinaista tekoa. 
Vanha liitto oli siis tilapäinen ja määrätty 
väistymään uuden tieltä. Sen aikana pelas-
tuttiin uskon kautta tulevaan Vapahtajaan 
ja hänen pelastustekoonsa, vaikka yksi-
tyiskohdat olivat hämärän peitossa. Johan-
nes Kastajan tehtävänä oli todistaa vanhan 
päättymisestä ja uuden alkamisesta.

Johannes Kastaja näki uskon silmin Jee-
suksen Messiaana. Hän sanoi: ”Katsokaa: 
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman 
synnin!” Jeesus ei ollut hänelle esikuva tu-
levasta vaan itse kuva, se todellinen maa-
ilman Vapahtaja, jolla on iankaikkinen 
valta ja johon uskomalla pelastutaan ja 
saadaan ikuinen elämä kirkkaudessa.

Johannes Kastaja ei enää ollut näkemäs-
sä sitä, kun Golgatalta alkoi uusi aika. Hän 
oli julistajana rohkea, mutta joutui siitä 
kärsimään. Hänen ojennettuaan julkisesti 
Herodes Antipasta tämä heitti hänet van-
kilaan. Siellä hän kuuli Jeesuksen teois-
ta. Ne eivät ehkä olleet aivan samoja, kuin 
hän oli odottanut. Hän oli puhunut Mes-
siaan kädessä olevasta viskimestä ja tules-
ta, jolla hän polttaa ruumenet. Sellaisista 
ei kerrottu Jeesuksen yhteydessä. Siksi hän 
teki Jeesukselle kysymyksen: ”Oletko sinä 
se tuleva?” Tämä ei tapahtunut epäuskon 
tähden. Hän uskoi, sen Jeesuskin todisti. 
Hän halusi tarkistaa omia käsityksiään ja 
saada vahvistusta oikealle uskolleen. Pro-
feetat olivat edeltä kuvanneet, että tule-
van Messiaan kautta tapahtuu ihmeitä so-
keille, rammoille, spitaalisille, kuuroille 
ja kuolleille. Jeesus antoikin Johannes Kas-
tajan lähettämille sanansaattajille tehtä-
vän: ”Kertokaa, mitä itse olette nähneet.” 
He näkivät profeettojen ennustamien 
 asioiden toteutuvan. Ne olivat vain Juma-
lalle ja hänen lähettämälleen Messiaalle 
mahdollisia.  Syvimmältään kyse ei ollut 
kuitenkaan vain siitä, että ihmiset koki-
sivat ruumiillisesti ihmeen, vaan että he 
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parantuisivat hengellisesti. Hengellisesti 
kuolleet Jeesus haluaa herättää uuteen elä-
mään. Jeesus jätti vastauksensa viimeisek-
si tunnusmerkiksi sen, mitä tapahtuu köy-
hille. ”Köyhille julistetaan ilosanoma.” 

Köyhistä Jeesus puhui vuorisaarnas-
saankin. Hän ei tarkoittanut aineellista 
köyhyyttä vaan hengellistä puutetta. Suu-
rinta on päästä Jumalan lapseksi ja saada 
pelastus, vaikka ei itse voi sitä ansaita ei-
kä ostaa omilla teoilla. Joka ainoa ihminen 
on pelastuksen asiassa rutiköyhä. Jeesus 
toi sen meille lahjana, jonka saamme us-
kossa omistaa itsellemme. Olemme täysin 
sen varassa, mitä Jumala antaa, ja hän toi-
mii usein tavalla, jossa on arvoitukselli-
suutta. Tunnemme monenlaista köyhyyt-
tä Jumalan edessä. Johannes Kastajakin 
tunsi, mutta Jeesus lohdutti häntä köyhi-
en evankeliumilla. Jeesus lisäsi lohdutuk-
seensa sellaista, mikä on meitä ja meidän-
kin aikaamme ajatellen tärkeää. ”Autuas 
on se, joka ei loukkaannu minuun.”

Moni vaatii Jumalalta sellaisia ihmeitä 
ja merkkejä, jotka ovat niin vastaansano-
mattomia osoituksia hänen suuruudes-
taan, että niiden jälkeen ei voi olla usko-
matta. Jumalan suuruus on erilaista, kuin 
ihmiset suuruudesta ajattelevat. Monet 
hylkäävät pelastuksen Jeesuksen ulko-
naisen vaatimattomuuden ja ihmeiden 
puuttumisen vuoksi. Näin he jäävät ilman 
suurinta kokemusta: Mikään kadotustuo-
mio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuk-
sessa Jeesuksessa (Room. 8: 1). Jumala toi-
mii parhaaksi katsomallaan tavalla. Hänet 
voidaan oppia tuntemaan. Pelastus saa-
daan vain Jeesukselta, joka on antanut it-
sensä meidän edestämme. 

Jeesus kysyi ympärillään olevilta, ei-
vätkö he tulleet Johannes Kastajan luok-
se kohdatakseen oikean Jumalan miehen. 
Hän olikin suurin Jumalan miesten pit-
kässä rivissä. Jeesus lainasi Vanhan testa-
mentin viimeistä kirjaa: ”Minä lähetän sa-
nansaattajani, ja hän on valmistava tien 

minun eteeni” (Mal. 3: 1). Suuruudestaan 
huolimatta Johannes ei saanut elämänsä 
aikana nähdä, miten uusi liitto lopullises-
ti murtautui esiin. Jumalan Karitsa uhrat-
tiin Johannes Kastajan pelastukseksi vasta 
hänen jälkeensä, mutta hän uskoi näke-
mättä. Siksi hän tulee yhdessä kaikkien 
uskovien kanssa kohtaamaan Kristuksen 
kirkkaudessa. Me tiedämme nyt sellaista, 
mitä vanhan liiton aikana ei tiedetty. Kun-
pa kenenkään kohdalla se tieto ei valuisi 
hukkaan, vaan saisimme kerran iloita yh-
dessä kaikkien Jumalan lasten kanssa .  •

Antti Herkkola
Kirkkoherra, Kalvolan seurakunta

Herran syntymä on lähellä
matt. 1: 18–24
4. adventtisunnuntai 20.12.

Neljäs adventtisunnuntai on omistettu 
Marialle, Jeesuksen äidille. Hänen tehtä-
vänsä oli ainutlaatuinen, mutta niin oli 
Joosefi nkin. Hänet ja hänen nöyryytensä 
Jumalalta saamansa tehtävän edessä nos-
tetaankin vahvasti esille päivän evanke-
liumissa. Muuten Raamattu kertoo melko 
vähän hänestä Jeesuksen isäpuolena. Hän-
tä kuvatessaan kirkkoisätkin käyttivät tie-
tolähteinään pääasiassa apokryfi siä kirjo-
ja. Hänen tehtävänsä tärkeyttä ei mitata 
inhimillisillä mitoilla. Jumalan käsissä in-
himillinen vaatimattomuus ei ole este. 

On päätelty, että Joosef kuului Mari-
an tavoin maan hiljaisiin, jotka odottivat 
”Israelin lohdutusta” ja ”Jerusalemin lu-
nastusta” (Luuk. 2: 25, 38). Odotus perus-
tui Jumalan lupaukseen. Daavidin jälke-
läinen saa ikuisen kuninkuuden. Kyse ei 
kuitenkaan ollut maallisesta kuninkuudes-
ta, vaikka jotkut käsittivät niin. Maallinen 
elämä kaikkineen on kuin kukka, joka aa-
mulla kukoistaa mutta illaksi kuihtuu pois. 
Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka 
 asialla taivaan alla. Ikuisen kuninkuuden 
on siis oltava sellaista, mitä katoa vaisuus ei 
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voi tehdä tyhjäksi. Se toteutuu kirkkauden 
valtakunnassa, taivaassa. 

Taustan Jeesuksen, ikuisen Kuninkaan, 
tulemiselle loi syntiinlankeemus. Kuole-
ma sitoi koko ihmiskunnan katoavaisuu-
den orjuuttavaan otteeseen. Kuolema ei 
merkitse vain ajallisen elämän päättymis-
tä vaan myös ikuista eroa Jumalasta. Usein 
puhutaan ihmisen kuolemattomasta sie-
lusta. Meissä olevan katoamattomuuden 
tähden me olemme olemassa myös tämän 
elämän jälkeen. Siihen liittyen Raamattu 
osoittaa Jumalan rakkauden meitä koh-
taan olevan niin suuren, että hän ei halua 
kenenkään joutuvan kadotukseen.

Me emme saa omin voimin vapautet-
tua itseämme synnin ja kuoleman orjuu-
desta. Jumalalle se on mahdollista. Hän 
asetti rajat pahan ja kuoleman vallalle. 
Sen herruus lakkaa kerran lopullisesti, ja 
jäljelle jää ikuinen kuninkuus, joka kuu-
luu Vapahtajalle. Jeesuksessa Kristukses-

sa Jumala tuli ihmiseksi. Hän ei syntynyt 
miehestä, sillä ei luotu voi olla isänä Ian-
kaikkiselle, joka on luomaton ja ääretön. 
Syntymällä Daavidin sukuun Jumala tuli 
ihmisenä tänne katoavaisuuteen. Meille se 
on ihme, mutta ei Kaikkivaltiaalle. Neit-
syt Maria sai olla äitinä lapselle, joka sikisi 
Pyhästä Hengestä. Jumalan Poikakin tar-
vitsi maallisen isän rinnalleen. Siihen teh-
tävään Joosef valittiin. Monella eri tavalla 
Jeesuksen osoitetaan olevan meidän ih-
misveljemme. Jouluvirsi muistuttaa tästä: 
”Me sisaresi, veljesi nyt sinut saimme lah-
jaksi” (Vk 32: 2). Jeesuksella oli Isä taivaas-
sa ja isä maan päällä. Hänellä oli äiti, suku 
ja kansa niin kuin meilläkin. Sukurakkau-
tensa osoittaen hän kärsi koko ihmiskun-
nan puolesta, voittaakseen kuoleman ja 
antaakseen meille mahdollisuuden ikui-
seen elämään taivaassa.

On välttämätöntä, että Jeesus oli to-
dellinen ihminen, vaikka olikin  Jumala. 

• Akateemisesti laadukasta opetusta  
hengellisesti rakentavassa ilmapiirissä. 

• Koulutus toteutetaan Suomen Raa-
ma�uopistolla Kauniaisissa ja Suomen 
teologisen instituutin tiloissa Helsingin 
keskustassa. Missiologian viikonloppu-
osiot toteutetaan Karkun evankelisella 
opistolla Sastamalassa.

Starttivuosi teologiseen 2016–2017

Lasse Nikkarikoski Mika Tuovinen Lauri Vartiainen Jussi Mie�inen
SLEY  SEKL  SROS  OPKO 
 

• Oikeus anoa opintoja hyväksy�äväksi  
osaksi yliopiston teologista tutkintoa 
(AHOT-prosessi).

• Mahdollisuus hakea KELAN opintotukea 
sekä stipendiä STI:ltä. 

• Toteutetaan yhteistyössä STI:n ja SRO:n 
kanssa. 

• Hakuaika 31.5.2016 asti.

www.sro.fi/star�ivuositeologiseenJärjestöjohtajien suosi�elema
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 Ihmisen synti vaati sovituksen. Meitä ra-
kastava Jumala ei pannut meitä kärsi-
mään, vaikka se olisi ollut oikeudenmu-
kaista. Jeesus, synnitön, kärsi syntisten 
edestä. Hän on ainoa ihminen, johon kuo-
lemalla ei ollut valtaa, mutta hän antoi 
omasta tahdostaan henkensä, vieden oi-
keudenmukaisen tuomion päätökseen. 
Uskoessamme Jeesukseen me tulemme 
Jumalan lapsiksi ja hän ottaa kuninkaan 
paikan meidän elämässämme. Voimme ol-
la varmat siitä, että meidän kadotustuo-
miomme on poissa, koska Jumala teki sen, 
mihin itse emme kykene. Paavali sanoo: 
”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa nii-
tä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” 
(Room 8: 1).

Maria ja Joosef täyttivät yhdessä lap-
sensa inhimillisiä tarpeita ja antoivat hä-
nelle kodin. Näin Jumala toteutti oman 
Poikansa kohdalla sen, mikä on hänen 
luomisjärjestykseensä kuuluvaa. Molem-
mat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä lapsen 
rinnalla. Raamattu kertoo sekä Jeesuksen 
äidin että maallisen isän hämmennykses-
tä, jota he aluksi tunsivat kuultuaan syn-
tyvästä lapsestaan. Matteus korostaa, että 
hämmentynyt ja pelokas Joosef rauhoit-
tui Jumala puhutellessa häntä sanallaan. 
Evankelista vetoaa profeetalliseen sanaan, 
joka ennusti Messiaan syntyvän neitsyes-
tä. Maan hiljaisille profeetalliset sanat ei-
vät olleet vieraat. Joosefi lle sanat avautui-
vat ainutkertaisella ja poikkeuksellisella 
tavalla. Juuri hänen kihlattunsa oli se Ju-
malan valitsema neitsyt, josta läpi vuosi-
satojen profeetat olivat kertoneet.

Marialle ja Joosefi lle oli suuri ihme, et-
tä enkeli puhutteli heitä. Suurempi ihme 
oli ehkä kuitenkin se, että Jumala käyttää 
vähäisiä ihmisiä suurissa tehtävissään. 
Paavali sanoi: ”Tämä aarre on meillä savi-
astioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan 
voiman olevan peräisin Jumalasta eikä 
meistä itsestämme” (2. Kor. 4: 7). Maria ja 
Joosef olivat Jumalan saviastioita. He oli-

vat sydämeltään Jumalaa kunnioittavia 
ja hänen sanaansa uskovia. Jeesus syntyi 
Daavidin sukuun, niin kuin oli ennustet-
tu, koska ainakin Joosef oli Daavidin su-
kua. Jeesuksen äidin vanhemmista ei ole 
varmaa tietoa. Sen sijaan tiedetään hänen 
olleen sukua Elisabetille, Johannes Kasta-
jan äidille, joka oli ”Aaronin tyttäriä”. Jos 
Jeesuksen sukuluettelo Luukkaan evanke-
liumissa koskee Mariaa, se osoittaa, että 
Mariakin kuului yhteen Daavidin suvun 
haaraan. Olennaista on, että Daavidista 
tuli Vapahtaja, johon uskomalla pelastu-
taan ja jolle kuuluu ikuinen kuninkuus.  •

Antti Herkkola

Lupaukset täyttyvät
luuk. 2: 1–14
jouluaatto 24.12.

Joulun evankeliumi puhuu inkarnaation 
ihmeestä. Se todistaa hämmästyttäväs-
ti siitä, kuinka iankaikkinen Jumala ottaa 
Jeesuksessa Kristuksessa ihmisen osan. 
Jumala syntyy ihmiseksi keskelle syntiin 
langennutta ihmiskuntaa. Ikuinen Juma-
la ottaa ajallisen osan. Martti Luther kir-
joittaa tästä joulupäivän saarnassaan: ”Se 
(jouluevankeliumi) on esitetty meille sii-
nä tarkoituksessa, että oppisimme paina-
maan sydämeemme ja mieleemme kuvan 
siitä, miten rakas Herramme Jeesus syntyi 
tämän maailman kurjuuteen, oppiaksem-
me Jumalaa kiittämään ja ylistämään täs-
tä hänen hyvästä työstään, kun me köyhät, 
viheliäiset ja kadotuksenalaiset ihmiset 
tänään olemme korotetut siihen suureen 
kunniaan, että olemme tulleet Jumalan Po-
jan kanssa yhdeksi lihaksi ja vereksi. Juu-
ri iankaikkisen Jumalan iankaikkisuudes-
sa syntynyt Poika, jonka kautta taivaat ja 
maa ovat tyhjästä luodut, on tänään maail-
maan tullut, ihmiseksi syntynyt, niin kuin 
mekin, vaikka hän onkin siinnyt synnitön-
nä. Me voimme siis nyt kerskata siitä, että 
Jumala on tullut meidän veljeksemme ja 
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on nyt samaa lihaa ja verta kuin mekin.”
Jouluevankeliumi ei ole legendaa, eikä 

sen kuvaama kertomus ole kaunista idyl-
liä, vaan useimmat jouluevankeliumin 
kuvaamat tapahtumat olivat hyvinkin ar-
kisia. 

Augustuksen toimittama Rooman val-
takunnan verollepano ei ollut ennen-
kuulumatonta, vaikka oletettavasti ve-
rollepanoa ei ollut aiemmin toimitettu 
juutalaisten keskuudessa. Verotusta var-
ten ihmisten täytyi matkustaa sukujensa 
kotiseuduille. Joosefkin matkusti vaimon-
sa Marian kanssa Betlehemiin, koska hän 
kuului Daavidin sukuun. 

Tuohon aikaan matkustaminen oli ras-
kasta, sillä se tapahtui pääosin jalkaisin. 
Maria synnytti esikoisensa heidän olles-
saan Betlehemissä. Tässäkään ei ollut mi-
tään epätavallista. Verollepanon tähden 
kansa oli liikkeellä, vapaita majapaikkoja 
oli vaikea saada. Tämän tähden nuoripari 
joutui yöpymään eläinten keskelle. Jeesus 
pantiin seimeen nukkumaan. Lampaat ja 
paimenet olivat yleinen näkymä maaseu-
dulla. Paimenet valvoivat yöllä lammas-
laumoja, jotta villieläimet eivät söisi niitä. 
Tähän asti koko jouluevankeliumi kertoo 
hyvin arkisista tapahtumista.

Evankeliumin yliluonnollinen osa al-
kaa enkelistä, joka tuo taivaallisen vies-
tin: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
 ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Her-
ra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte 
lapsen, joka makaa kapaloituna seimes-
sä.” (Luuk. 2: 10–12.) Enkeli tuo Jumalan 
ilmoituksen juuri syntyneestä maailman 
Vapahtajasta. Miten reagoimme tähän? 
Otammeko ilmoituksen vastaan Jumalan 
sanana? Hyväksymmekö myös enkelijou-
kon jatkosanoman: ”Jumalan on kunnia 
kor keuk sissa, maan päällä rauha ihmisil-
lä, joita hän rakastaa” (Luuk. 2: 14). An-
nammeko Jeesuksen syntymästä kunnian 

Jumalalle ja otammeko vastaan rauhan, 
joka annetaan niille, jotka hyväksyvät Jee-
suksen tuoman syntien sovituksen?

Miten vastaamme enkelin tuomaan il-
moitukseen: ”Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra.” Otammeko sen uskos-
sa vastaan vai hylkäämmekö sen? Paime-
net uskoivat enkelien tuoman sanoman, 
koska he lähtivät heti sanojen jälkeen kat-
somaan juuri syntynyttä maailman Va-
pahtajaa. Miten me suhtaudumme tähän 
sanaan? Lutherin mukaan ”päivämme 
evankeliumin tärkeimpiä kohtia on siis 
juuri enkelin sanoma Jeesuksen syntymi-
sestä: hän ilmoittaa meille tämän aarteen, 
ettemme kävisi sen ohitse, aarteesta mi-
tään tietämättä, vaikka se jo on meillä ole-
massa, ja siitä iloitsematta ja lohdutusta 
löytymättä. Sen tähden enkeli sanookin: 
Minä ilmoitan teille suuren ilon.”

Ilmoitus maailman Vapahtajasta tu-
lee ihmisten arjen keskelle. Paimenet ovat 
yöllä arkisessa aherruksessaan valvomas-
sa lampaita, jotta varkaat ja pedot eivät 
niitä vie. Evankeliumi on ilosanoma arjen 
keskelle. Se ei ole juhlakorulause vaan va-
pautuksen sanoma kuormien uuvuttamil-
le ihmisille.

Betlehemin kedon lampaat olivat ole-
tettavasti Jerusalemin temppelin uhrilam-
paita, jotka myöhemmin uhrattiin syntien 
sovittamiseksi. Uhrilampaiden keskelle 
syntyi Jeesus, joka toi täydellisen ja lopul-
lisen sovituksen maailman synneistä.

Joosef, Maria ja Jeesus- lapsi yöpyi-
vät maalaistalossa, jossa oli huoneita 
 perheen jäsenille ja ainakin yksi vieras-
huone. Yleensä huoneiden ohella maa-
laistaloon kuului eläinten suojia. Jostakin 
syystä Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi ei-
vät saaneet yöpyä talon vierashuoneessa, 
vaan heidät ohjattiin nukkumaan eläin-
ten keskelle. Jeesuksen yösijaksi tuli eläin-
ten seimi. Oliko Jeesus-lapsi häirinnyt it-
kullaan talon väkeä ja muita vieraita? Vai 
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oliko vierashuone jo jonkun arvokkaam-
man vieraan käytössä? Joka tapauksessa 
Jeesukselle ei ollut sijaa muiden ihmisten 
keskuudessa, vaan hänen täytyi lähteä yö-
pymään eläinten joukkoon. Onko Jeesuk-
selle sijaa meidän keskellämme ja meidän 
elämässämme?  •

Pentti Marttila
Työalajohtaja, Lähetysyhdistys Kylväjä

Onnellinen joulu
joh. 1: 1–14
joulupäivä 25.12.

Lapsuuden jouluista muistan ainakin yh-
den asian: sain olla mukana joulukuvael-
massa paimenena. Pienen pojan maail-
massa oli tuskin mitään mystisempää 
kokemusta kuin saada joulun alla polvistua 
Betlehemin seimen ääreen. Paimenpojan 
päähän painettiin äidiltä lainattu ruudulli-
nen astiapyyhe, käteen annettiin koivusta 
taitettu oksa sauvaksi, valkoisen juhlapai-
dan ja äidin ompeleman vih reän liivin sekä 
kaupasta ostettujen teryleenihousujen yl-
le puettiin säkkikankaasta tehty vaate, joka 
tuoksui samalta kuin pään ympärille pyyh-
keen pitimeksi kiedottu naru.

Tuolloin en vielä ymmärtänyt, mitä tar-
koitti, että ”sana tuli lihaksi”.  Kuvittelin 
sen varmaan jotenkin viittaavan isän pais-
tamaan joulukinkkuun tai isoäidin loih-
timaan lihahyytelöön, jota inhosin. Myö-
hemmin kuvittelin sen  viittaukseksi 
oikean joulutunnelman syntymiseen ja sii-
hen, että jouluna kaikki olivat onnellisia. 
Sitähän oikea joulu on. Eikö olekin?

Johannes sanoo Jeesuksesta: ”Hänessä 
oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.” Eikö 
tämä viittaakin oikean joulutunnelman 
syntymiseen, onneen? Niin olen aina tah-
tonut uskoa. Ja uskon yhä. Tosin ”onni” 
on vuosien myötä alkanut merkitä minul-
le enemmän kuin oikeaa joulutunnelmaa 
ja murheiden unohtamista.  Omien laste-
ni juhlatunnelma syntyi kuitenkin näistä 

samoista aineksista: murheet olivat pois-
sa ja vanhemmat läsnä, kaikki olivat on-
nellisia.

Johanneksen evankeliumin alku on my-
kistävä. Siinä onni on kääritty armon ja 
totuuden täyteyteen. Siis siihen, mitä jou-
lu syvimmältään edustaa. Evankeliumin 
alku on samalla ensimmäisen luomisker-
tomuksen toisintoa: sana luo kaaokses-
ta kosmoksen, järjestäytyneen maailman. 
Pimeys väistyy ja valo voittaa. Huipen-
nuksena on uuden ihmiskunnan syntymi-
nen Isän ainoan Pojan syntymisen myötä.

Raamatun ensimmäinen sana ei ole 
onni, vaan alussa. Heprean sana bereshiit 
merkitsee myös muuta. Se voidaan ym-
märtää viittauksena ’ensimmäiseen’ ja 
’esikoiseen’, myös ’ensisatoon’. Siis ylei-
sesti siihen, mitä syntyy ensimmäisenä ja 
josta on erityinen syy iloita. Siellä se ”on-
ni” kuitenkin hymyilee.

Tämän oli myös Johannes saanut juuta-
laisesta perinteestään selville. Hän käänsi 
tuota Vanhan testamentin käsitettä aika-
laisilleen kreikaksi. Hän ei tyytynyt vain 
toistamaan kreikkalaisen Raamatun, Sep-
tuagintan käännöstä, vaikka aloittaakin 
sillä tämän oman, uuden luomiskerto-
muksensa.

Johannes sanoo, että kaiken syntyneen 
varsinaisena alkuna on jumalallinen Sana, 
Logos, Jumalan logiikka ja suunnitelma. Ky-
se ei ole vain jostakin antiikin fi losofi sesta 
periaatteesta, vaan kyse on Persoonasta. Ju-
malan logiikka tulee näkyviin siinä, kuinka 
hän lähettää tänne Poikansa. Lihaksi tullut 
Jumalan logiikka, Jeesus, on läsnä kaikes-
sa luodussa. Kaikki on alkanut hänessä ja 
kaikki yhä syntyy hänessä.

Jeesus on siis se ”alku” ja ”ensimmäi-
nen”, jonka kautta kaikki oli saanut syn-
tynsä. Raamatun ensimmäinen sana on 
johannekselaisessa ajattelussa jo tul-
lut lihaksi: kyse ei ole vain toteamuk-
sesta ”alussa”, vaan ”esikoisesta”, Juma-
lan Pojasta Jeesuksesta. Samaa teologista 
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 ajattelua edustaa Kolossalaiskirjeen alus-
sa oleva alkukirkon hymni (Kol. 1: 15–20). 
Siinä Jeesus on paitsi (luomakunnan) esi-
koinen ja (kirkon) pää myös (ylösnou-
semuksen) alku – kaikessa ensimmäinen. 
Täydellinen Jumalan kuva, jonka Adam 
lankeemuksellaan särki, on nyt jälleen nä-
kyvissä Jeesuksessa. Ihmisyys ei ole enää 
kateissa, ja onnikin on taas löytynyt.

Jeesuksen tehtävä oli tulla ”omaan 
maailmaansa”. Siis juutalaiseen ympäris-
töön, pakanallisen miehitysvallan keskel-
le, kahden suuren ja kilpailevan sivilisaa-
tion leikkauspisteeseen. Hän oli tulossa 
”maailmaan”, elämän kipupisteeseen, liit-
tämään rikki menneen jälleen yhdeksi: 
juutalaiset ja pakanat yhdeksi ja samaksi 
alkukirkoksi.

Mutta ”maailma” ei tuntenut häntä, 
vaan hylkäsi hänet. Sekä juutalaiset että 
pakanat käänsivät hänelle selkänsä, tor-
juivat onnensa. Eivät kuitenkaan kaikki. 
Jumalan lapsen oikeus, perillisen onni an-
nettiin kaikille, jotka ottivat hänet vas-
taan, olivatpa juutalaisia tai pakanoita.

Ratkaisevaa ei ollut enää syntyperä, 
vaan usko Jumalan lihaksi tulleeseen Sa-
naan. Se merkitsi osallisuutta uuteen ”al-
kuun”, uuden ihmiskunnan syntymiseen, 
jonka perustus on Jumalan Pojan armon 
ja totuuden täyteydessä. Siis siinä, mistä 
syntyy kestävä ilo ja pysyvä onni.

Kun lapsuuden jouluilta oli tullut, onni 
oli vielä rikkumaton. Isän työkaverilta os-
tetut käytetyt luistimet ja uusi lätkämaila, 
jossa tuoksui lakritsanmusta eristysnau-
ha, lojuivat pienen pojan sängyn vierellä. 
Veljellä oli samanlaiset. Niitä uninen kat-
se vielä hapuili lastenhuoneen ikkunaan 
ripustetun kellertävän paperisen joulu-
tähden valossa. ”Kaikki on syntynyt Sa-
nan voimalla.” Myös usko hokka rien ja 
jääkiekkomailan lumoon, kaivattuun on-
neen. Koska ensin oli Jeesus.  •

Jouni Turtiainen 
Kirkkoherra, Espoonlahden seurakunta

Kristuksen todistajat
ap. t. 6: 8, 11–15, 7:51–60; matt. 10: 
16–22, tapaninpäivä, 2. joulupäi-
vä 26.12.

Toiseen joulupäivään, tapaninpäivään 
siirryttäessä jumalanpalveluksen tekstien 
sävyssä on jyrkkä muutos. Joulupäivänä 
on kuultu Jeesus-lapsesta, Jumalan ihmi-
seksi tulon ihmeestä, paimenista ja enke-
leistä, jotka lauloivat Jumalan kunnias-
ta, rauhasta ja ihmisten hyvästä tahdosta. 
Mutta nyt, yhden yön jälkeen kuulemme 
Stefanoksen kivityksestä. (Pitäisikö toisel-
le joulupäivälle määrätyt tekstit joulurau-
han nimissä panna lukukieltoon?)

Matt. 10:n alussa on kerrottu opetus-
lasten kutsumisesta tehtävään ja Jeesuk-
sen antamasta valtuutuksesta. Itse päivän 
tekstissä Jeesus kertoo, mitä lähetettävil-
lä on edessään ja miten tulee orientoitua 
työhön, jossa toimitaan lampaina susien 
keskellä, joudutaan syytettynä ja ruoskit-
tuna oikeus istuimiin tai päädytään lopul-
ta läheisten ilmiantamina teloitettaviksi. 
Tällaisena evankeliumiteksti antaa ikään 
kuin raamit tapaninpäivän Ap. t:n tekstil-
le, jossa diakoni Stefanos todistaa uskos-
taan Suuren neuvoston edessä ja lopulta 
kivitettynä ”nukkuu pois”.  

Jeesuksen apostolit ja heidän työnsä jat-
kumolla kristillinen seurakunta ovat eläneet 
todeksi rauhan paradoksia: rauha keskellä 
jotakin ihan muuta. Virsikirjamme seura-
kuntaosaston virren sanoissa (181) tämä vas-
takohtaisuus kuvataan osuvasti: ”Jumala 
täysi turva on, me siihen saamme luottaa. Ei 
järkytyskään suunnaton voi turmiota tuot-
taa. Kauniina rauhan kaupunki myös myrs-
kysäässä säilyy. Sen asukkaiden iloksi elä-
män virta päilyy.” Kuluneen vuoden aikana 
näitä ”suunnattomia järkytyksiä” on riittä-
nyt erityisesti uutisissa Lähi-idän ja Afrikan 
kristittyjen kohtaamista vainoista. 

Stefanos-kertomuksen lukija saattaa 
ihmetellä, mikä kumma vimma panee 
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hamme. – – Hän on kumonnut lain käs-
kyineen ja säädöksineen – – ja näin hän on 
tehnyt rauhan.”

Edellä ihmeteltiin Stefanoksen aikalais-
ten vihaa kristittyjä ja heidän uskoaan koh-
taan.

Lähihistoriaa taaksepäin katsellen voi-
daan kauhistella kommunismin ja kansal-
lissosialismin aikaisia kristittyjen vainoja ja 
pyrkimystä vapautua kristinuskon turmiol-
lisista vaikutteista luomalla uuden ideo-
logian voimalla uusi ihminen ja parempi 
maailma.

Juuri nyt voi kummeksua sitä voimaa, 
millä kristillisestä uskosta irtisanoutuva 
länsimaailma (ja siihen mukautunut val-
tiokirkollisuus) kääntyy yhä enemmän an-
tikristilliseksi. Taas luodaan parempaa 
ihmistä ja parempaa yhteisöllisyyttä, pa-
rempaa maailmaa. Nyt avainsanoja ovat 
ihmisarvo, vapaus, demokratia, suvaitse-
vaisuus ja kaikki sateenkaaren värit. Alas 
apostolinen kristinusko, alas lähetystyö!  
Entä miten käy avainsanojen toteutumisen 
tällä tiellä? Tuleeko kevään tilalle vähän jo-
ka kohdassa takatalvi?  

Loppusanoiksi kuitenkin jotakin henki-
lökohtaistavaa, lainauksena körttipapin ta-
paninpäivän tekstistä 70 vuoden takaa: ”Ta-
paninpäivän sanoma sodasta ja rauhasta 
koskee meitä uudella tavalla. Se on toisaalta 
osallisuutta Jeesuksen voittamasta taiste-
lusta syntiä ja Pahaa vastaan ja toisaalta se 
on sisällissotaa itsessä yhä asuvaa pahuutta 
vastaan anteeksiantamuksen ja Jumalan sa-
nan varustein.”  •

Martti Ylinen
Pastori.

Jeesuksen nimessä
luuk. 2: 21
uudenvuodenpäivä 1.1.

Jeesuksen nimenannon muistaminen kah-
deksan päivää (oktaavi) joulun jälkeen 
on hyvin varhainen kirkollinen perinne. 

 valtakoneiston ja sekalaisen väkijoukon ki-
vittämään Stefanoksen? Mistä on kysymys, 
kun diakoni, seurakuntansa palvelija, lei-
vänjakaja saa moisen vihan osakseen? On-
han kyseessä mies, josta Luukas toteaa, että 
hän toimii täynnä armoa ja totuutta. 

Syy vihaan ja kivitykseen ei ole diako-
nin leivänjakopuuhissa. Toki köyhiä olisi 
saanut vapaasti avustaa. Syy oli siinä, että 
toisin kuin kirkossa joskus myöhemmin, 
diakonian työnkuvaan liittyi myös evanke-
liumin sanoma siitä, että ihminen ei elä ai-
noastaan leivästä. Että tarvitaan elämän lei-
pä, sanoma Jumalalta. 

Stefanoksen vika oli siinä, että hän julisti 
Jeesuksen nimessä sovituksen ja anteeksi-
antamuksen sanomaa. Samalla hän tuli ju-
listaneeksi, että valitun kansan jäsenet oli-
vat hylänneet saamansa Jumalan lain: ”Te 
saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole 
sitä täyttäneet.” Sitten he olivat hylänneet 
luvatun auttajansa ja messiaansa – ja toi-
mittaneet hänet ristille. 

Stefanoksen sanoma, kristillinen evan-
keliumi, on kaikenlaisen inhimillisen tai 
yleisuskonnollisen kunnonkansalaisuuden 
loppu. Se on loukkaavaa. Eniten loukkaan-
tuneiden Stefanoksen kuulijoiden joukos-
sa on mielenkiintoinen kivityksen avain-
todistaja, fariseus, joka jatkaa kristittyjen 
vainoamista Juudean rajojen ulkopuolelle 
asti. Hän on tekstin yllätysnimi: Saul tarso-
lainen, alkuseurakunnan kauhistus, pahin 
kaikista, aikansa Osama Bin Laden.

Juuri hänet Jeesus myöhemmin ottaa 
kiinni ja käännyttää kristityksi – uskomaan 
ja todistamaan uskostaan Stefanoksen ta-
voin. Ehkä tämä Saul jo Stefanoksen kohda-
tessaan sai farisealaisuuteensa kuolinhaa-
van: hänen edessään oli mies täynnä uskoa 
Jeesukseen ja täynnä rakkautta – siinä mis-
sä Saul itse oli täynnä pyhää vihaa. 

Aikanaan Saul /Paavali kirjoittaa Efe-
solaiskirjeessä siitä, että Jeesus on todella 
kumonnut lain nimittäin lain syyttäjänvi-
ran merkityksessä: ”Kristus on meidän rau-
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Kahdeksan päivän väli ei ole tuulesta tem-
mattu, vaan se on Raamatun mukaan jo 
patriarkoille asetetun ympärileikkauspe-
rinteen mukainen ajanjakso.

”Sukupolvesta sukupolveen ympärilei-
kattakoon jokainen poikalapsi teidän kes-
kuudessanne kahdeksan päivän vanhana” 
(1. Moos. 17: 12).

Tänäkin päivänä juutalaisuudessa nou-
datetaan tätä perinnettä. Siihen kuuluu 
myös, että isä antaa pojalleen nimen. Pro-
fessori Josef Shulamin mukaan tämä ta-
pa on varhaisimmin merkitty juuri evan-
keliumiteksteihin. 

Juutalaisessa perinteessä nimen antami-
nen merkitsee pojan tunnustamista omak-
si. Isä tunnustautuu täten pojan isäksi: 
”Tämä on minun poikani, hänen nimensä 
on Jeesus.” Onhan tapauksia, joissa isyys 
on epäselvä. Joosef ymmärsi Jeesuksen si-
kiämisen Pyhästä Hengestä ja antaessaan 
nimen Joosef hän tahtoi pitää Jeesusta oi-
keutettuna poikanaan (Mishna, Bava Bat-
ra 8: 6, ”Joka sanoo: tämä on poikani, näin 
olkoon”). Pojan laillinen asema oikeuttaa 
hänet isän perintöön. Näin ymmärrämme 
Jeesuksen sukuluettelon maininnan: ”Ja 
hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksen-
sa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, 
ja oli, niinkuin luultiin, Joosefi n poika. Joo-
sef oli Eelin poika – –.” (Luuk. 3: 23.)

Jeesus on täten oikeutettu Daavidin po-
jaksi, ja Daavidin valtaistuimen perijäksi 
Joosefi n suvun kautta, vaikka Joosef ei ol-
lut Jeesuksen biologinen isä.

Tämä pojaksi tunnustaminen ei jäänyt 
ainoaksi tapaukseksi. Jeesuksen elämän 
myöhemmissä vaiheissa tulee samanta-
painen tilanne, jossa todistetaan: ”minun 
poikani”: ”Ja katso, taivaista kuului ääni, 
joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mielistynyt’ ” (Matt. 3: 17).

Nyt on kysymys Jeesuksen kasteesta 
(toisen kerran tämä tapahtuu kirkastus-
vuorella, esim. Luuk. 9: 30). Tässäkin kuu-
lemme todistuksen: Jeesus on Jumalan 

Poika, Jumala on hänen isänsä. Jeesus on 
varustettu Isän perintöoikeudella. Nyt se 
ei tapahdu niin, että isä olisi adoptoinut 
poikansa, vaan Poika on lähtöisin Isästä 
(esim. Joh. 16: 28). 

Toiseksi tämä Jumalan todistus viit-
taa myös ”uuteen Aadamiin”. Luukkaan 
sukuluettelossa (Luuk. 3: 38) päädytään 
Aadamiin, josta todetaan, että Jumala 
on hänen isänsä. Sanat ”minun poikani” 
osoittavat, että Jeesus on ”toinen, uusi Aa-
dam”. Tiedämme, että kun ensimmäinen 
Aadam lankesi, toinen Aadam, Jeesus, 
oli synnitön. Siksi hänessä meillä on isäl-
tä tuleva perintöoikeus taivaaseen: ”Sillä 
niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin 
myös kaikki tehdään eläviksi Kristukses-
sa” (1. Kor. 15: 22).

Kristus on Ihmisen poika: Marian ja 
Joosefi n poika, Daavidin poika ja samalla 
Jumalan poika, Isästä lähtöisin, Herra.

Herpean kielen  (Yeshua) tulee pe-
lastamista merkitsevästä juuresta. Ni-
mi voidaan ymmärtää ’Herra pelastaa’ tai 
 substantiivin pelastus maskuliinimuo-
tona. Sana  ’pelastus, apu’, ilmenee 
Vanhassa testamentissa tämän tästä: 

”Sinulta minä odotan pelastusta, Her-
ra” (1. Moos. 49: 18).

”Ja sanokaa: ’Pelasta meidät, sinä pelas-
tuksemme Jumala’– –” (1. Kor. 16: 35).

” ’Katso, Jumala on minun pelastukseni; 
minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Her-
ra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistys-
virteni, hän tuli minulle pelastukseksi.’ Te 
saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen 
lähteistä.” (Jes. 12: 2–3.)

Ymmärrämme, kuinka vahvasti pait-
si Jeesuksen nimi itsessään, myös ja en-
nen kaikkea hänen persoonansa ja työnsä, 
kytkeytyvät pelastukseen: Hänen nimes-
sään meillä on pelastus synnin tuomiosta. 
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toises-
sa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ih-
misille annettu, jossa meidän pitäisi pe-
lastuman” (Ap. t. t. 4: 12).
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Joka näkee synnin todellisuuden ja sen 
seurauksen, tarttuu tähän pelastukseen.

Meidän aikamme kysyy, mihin ihmi-
nen enää tarvitsee pelastusta. Samalla kui-
tenkin maailman pahuus, katastrofi t, itse 
kuolema ja toivottomuus lyövät kasvoil-
le ja pakottavat kysymään, voiko ihminen 
sittenkään pelastaa itse itseään? Kun huu-
damme apua ja pelastusta, on hyvä tietää, 
että sitä on meille tarjolla. 

Meillä on Isä, joka kutsuu myös meitä 
henkilökohtaisella tasolla, nimellämme. 
Hän tarjoaa sitä nimeä, joka on kaikki kai-
kessa: Jeesuksen nimessä meillä on yhte-
ys Jumalaan. Me rukoilemme Isää Jumalaa 
Pojan Jeesuksen nimessä ”Mitä hyvänsä te 
anotte minun nimessäni, sen minä teen, 
että Isä kirkastettaisiin Pojassa” (Joh 14: 
13–14). Jeesuksen nimessä on voima. ”Ja 
nämä merkit seuraavat niitä, jotka usko-
vat: minun nimessäni he ajavat ulos rii-
vaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat 
käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he pa-
nevat kätensä sairasten päälle, ja ne tule-
vat terveiksi” (Mark. 16: 17–18).

Kristitty on kutsuttu elämään Jeesuk-
sen asialla ja hänen valtuuttamanaan. 

Kun odotamme hänen paluutaan maan 
päälle, odotamme sitä hetkeä, kun sano-
taan: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee, 
Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa 
ja kunnia korkeuksissa!” (Luuk. 19: 38).  •

Mika Pouke
Pohjois-Pohjanmaan aluejohtaja, 

Suomen Raamattuopisto

Herran huoneessa
luuk. 2: 41–52
2. sunnuntai joulusta 3.1.

”Nuorena on vitsa väännettävä.” ”Minkä 
nuorena oppii, sen vanhana taitaa.” Nä-
mä ja monet muut suomalaiset sanan-
laskut muistuttavat meille, miten tärkeä 
elämänvaihe lapsuus ja nuoruus on. Niin 

kuin kunkin päivän suunta haetaan heti 
aamusta, elämän suunta määräytyy pal-
jolti ensimmäisistä ikävuosista.

Kaksitoistavuotiaan Jeesuksen temppe-
lissä käyntiä lukuun ottamatta evankeliu-
mit eivät kerro meille paljoakaan Jeesuk-
sen ensimmäisistä ikävuosista. Jeesuksen 
syntymä Betlehemissä, ympärileikkaami-
nen kahdeksan päivän ikäisenä, puhdis-
tusuhri Jerusalemin temppelissä neljän-
kymmenen päivän ikäisenä, Idän tietäjien 
vierailu, pako Egyptiin ja asettuminen 
Nasaretiin, siinä suunnilleen kaikki, mitä 
tiedämme Jeesuksen varhaisista vuosista. 
Luukkaan toteamus Jeesuksesta kiteyttää 
kuitenkin oleellisen: ”Lapsi kasvoi, vah-
vistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan ar-
mo seurasi häntä” (Luuk. 2: 40).

Juutalaiselle pojalle kolmastoista ikä-
vuosi oli – ja on edelleenkin – hyvin tärkeä. 
Silloin hänestä tuli lain poika, Israelin seu-
rakunnan ja synagogan täysvaltainen jä-
sen, mikä merkitsi sitoutumista lain sää-
dösten noudattamiseen. Niihin kuuluivat 
osallistuminen rukoushetkiin synagogas-
sa, paastopäivien vietto ja käynti ainakin 
kerran vuodessa temppelijuhlassa Jerusa-
lemissa. Jo parin vuoden ajan ennen tuota 
ikävuotta pojalle annettiin opetusta Van-
hasta testamentista, erityisesti viidestä 
Mooseksen kirjasta, Toorasta. Sen lisäksi 
pojat, joista oli tarkoitus tulla lain opet-
tajia, alkoivat saada opetusta ns. rabbiini-
kouluissa jo kuusivuotiaasta lähtien. Luul-
tavasti Jeesus kuului tähän joukkoon.

Mooseksen lain mukaan (5. Moos. 16: 16) 
israelilaisten miesten tuli kokoontua kol-
mesti vuodessa Jerusalemiin juhlille. Pää-
siäinen oli tärkein näistä juhlista, muut 
juhlat olivat lehtimajanjuhla ja hellun-
tai. Jokainen juhlista kesti kahdeksan päi-
vää. Juhlien aikana Jerusalemin väkimäärä 
saattoi kasvaa yli 20-kertaiseksi eli yli mil-
joonaan. Juhlakansaa virtasi Jerusalemiin 
paitsi Galileasta myös eri puolilta Välime-
ren ja Lähi-idän maita. Tungos oli valtaisa. 
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Kaksitoistavuotiaan Jeesuksen poisjää-
minen Galileaan palaavasta matkaseuru-
eesta (kr. synodia, josta sana synodi eli ’sa-
maa tietä vaeltavat’) ei siis ollut mitenkään 
tavatonta. Aikaisemmillakin matkoilla oli 
totuttu siihen, että naapurit ja sukulaiset 
huolehtivat tarvittaessa muidenkin lapsis-
ta, joten Joosef ja Maria olettivat pojan ole-
van matkassa, missäpä muuallakaan. Oli-
han Jeesus sitä paitsi aina osoittautunut 
luottamuksen arvoiseksi. Päivän käänty-
essä iltaan Jeesuksen puuttuminen juhla-
joukosta kuitenkin paljastui vanhemmil-
le. Oli siis palattava Jerusalemiin. Vihdoin 
kolmen päivän kuluttua huolestuneet van-
hemmat ”löysivät hänet temppelistä. Hän 
istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja 
teki heille kysymyksiä.” (J. 46.) Juutalaises-
sa opetusmenetelmässä oppiminen tapah-
tui keskustelemalla. Paikalla olijoissa ai-
heutti hämmästystä, että oppilas oli vasta 
kaksitoistavuotias mutta puhui kuin koke-
nut opettaja!

Kohtaamistilanteessa tunteet olivat pin-
nassa. Oli iloa, kun kadonnut löytyi hyvis-
sä voimissa, oli hämmästystä ja huolestu-
nutta tuskaa, ehkä närkästymistäkin (48). 
Marialle ”äitinä oleminen näyttää alusta 
alkaen merkitsevän enemmän mahdollisen 
menettämisen tuskaa kuin omistamisen 
iloa” (Erkki Ranta). Myös Jeesuksen sanat 
vanhemmilleen tuntuivat varmaan käsit-
tämättömiltä: ”Mitä te minua etsitte? Et-
tekö tienneet, että minun tulee olla Isäni 
luona?” (J. 50.) Nämä sanat ovat erityisen 
tärkeät, koska ne ovat ensimmäiset sanat, 
jotka Jeesukselta on tallennettu. Jeesus 
siis tiesi jo varhain oman ainutlaatuisen 
asemansa Jumalan Poikana. Sanat 
painuivat lähtemättömästi Marian 
sydämeen (j. 51). Ne muistuttivat Mariaa, 
että hänen poikansa elämässä oli alkamas-
sa uusi vaihe. Miekka oli painuva yhä sy-
vemmälle äidin sydämeen (Luuk. 2: 35).

Tekstin äärellä saarnaajan on hyvä teh-
dä kaksi kysymystä. Onko Jeesus mukana 

matkassa? Samaa tietä vaeltavienkin jou-
koissa on aina vaarana ilahtua eniten tois-
arvoisista asioista ja unohtaa se tärkein. 
Jos väkeä on paljon liikkeellä, tungokseen 
asti, iloitkaamme siitä. Ei se ihan jokapäi-
väistä herkkua ole. Tärkeintä on kuitenkin 
olla vähimmässä uskollinen ja julistaa ris-
tiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta. 
Tänäänkin Jeesus löydetään ”temppelis-
tään”, Raamatun sanasta.

Jeesusta seurasi ”Jumalan ja ihmisten 
suosio”, Luukas toteaa (j. 52). Jeesus ei et-
sinyt ihmisten suosiota, ja lopulta hän 
sen menettikin. Entä minä? Mikä on mi-
nun työni innoittaja ja vaikutin? Etsinkö 
ihmisten arvostusta ja kiitosta? Vai riit-
tääkö, että saan ”olla Jumalan vainiolla?” 
Riittääkö riemukseni ”Jumalan tie, vaikka 
se itkuihin vie?” (Hilja Aaltonen).  •

Jari Nordman
Rovasti, aluejohtaja

Suomen Raamattuopisto

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

Joulunajan seimiasetelma tulee tänään 
valmiiksi, kun estradille saadaan myös 
tietäjät lahjoineen. Tosin kaupasta löyty-
vät kolme eri ihonväristä ja eri-ikäistä ku-
ninkaiksi sonnustautunutta hahmoa ovat 
sangen viriteltyjä versioita, jotka ovat 
syntyneet satojen vuosien traditioista.

Jeesuksen syntymä osuu Herodes Suu-
ren pitkän ja verisen hallitushistorian lop-
puun. Vainoharhaisena tunnettu Herodes 
pudotti todellisten ja kuviteltujen vallan-
tavoittelijoiden päitä melkoisen määrän 
– edes oma perhe ei säästynyt tältä. Hero-
des oli vain 1/4 juutalainen, eikä hän elä-
mäntyylillään juuri saanut lisäpisteitä 
juutalaisilta. Tosin hänen rakennushank-
keensa, erityisesti Jerusalemin temppelin 
kunnostaminen, luettiin yleisesti hänen 
ansiokseen.
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Idän tietäjien, kreikaksi magos, taustas-
ta on lähinnä valistuneita arvauksia. He 
saattoivat olla persialaisen pappisluokan 
edustajia, tähtitieteilijöitä tai vain väljäs-
ti yliluonnollisen ja luonnollisen tiedon 
ja taidon haltijoita. Kuninkaina heistä al-
koi puhua ensimmäisen kerran kirkkoisä 
Tertullianus vuoden 200 paikkeilla (poh-
jana Ps. 72: 9–10 ja Jes. 60: 6). Lukumää-
rän asettuminen kolmeen johtaa juuren-
sa lahjojen määrään. Varmaksi tiedämme, 
että heitä oli vähintään kaksi monikko-
muodosta johtuen, todennäköisesti pal-
jon enemmän pitkän ja vaarallisen mat-
kan tähden. 

Vaikka ”maagien” historiallinen tausta 
jää epävarmaksi, on hengellisesti puhutte-
levaa se, kuinka pakanakansojen edustajat 
tulevat kumartamaan Jeesus-lasta, mutta 
juutalaiset arvohenkilöt eivät. Tähän liit-
tyen Jerusalemissa käydään erikoinen epi-
sodi, kun koko kaupunki kuohuu ilmeisen 
arvovaltaisten vieraiden ja etenkin heidän 
vierailunsa syyn tähden. Messiaan synty-
mäpaikkaa on selvittämässä kirjanoppi-
neita ylipappeja myöten. Ja silti, kuinka 
suuri väenpaljous lähti Betlehemiin? Vain 
pakanavieraat! Tämä tuntuu hyvin eris-
kummalliselta. Ymmärrettävä selitys tälle 
voisi olla, että Herodes kielsi ketään muu-
ta menemästä Betlehemiin. Käskyä lie-
nee ollut parempi totella, jos halusi pitää 
päänsä. Tai sitten lähtijöiden vähyyden 
syynä oli näkökyvyn  puute, suoranainen 
epäusko. Joka tapauksessa Raamattu esit-
telee Jeesus-lapsen luona käyneistä vain 
toisen luokan kansalaisina pidetyt paime-
net ja pakanakansan tietäjät. Jo tässä käy 
hyvin ilmi Jumalan valtakunnan eriskum-
mallisuus: ”Ensimmäiset tulevat viimei-
siksi ja viimeiset ensimmäisiksi.”

Jumalan johdattaman tähden avulla 
kaukaiset vieraat saapuvat lopulta Betle-
hemiin ja löytävät Jeesuksen, mutta eivät 
enää eläinten syöttökaukalosta. ”Perhe-
potretin” paimenet eivät enää ole paikal-

la, todennäköisesti Jeesuksen syntymäai-
kaan paimennetut lampaatkin on uhrattu 
Jerusalemin temppelissä ajat sitten. He-
rodes nimittäin kysyi tähden syntymis-
hetkeä tietäjiltä ja matka idän mailta Je-
rusalemiin kesti pitkään, mahdollisesti 
jopa kuukausia. Vielä selvemmin asia käy 
ilmi Jeesuksesta käytetyistä nimityksistä. 
Luukkaan käyttämä sana brefos tarkoittaa 
kapalovauvaa, kun taas Matteuksen käyt-
tämä sana paidion on yleissana lapsesta. 
Ikähaarukkana toimii pian tämän jälkeen 
Herodeksen käsky tappaa kaikki kaksi-
vuotiaat ja sitä nuoremmat. Ensimmäi-
nen vihanpurkaus Jeesuksen tähden nä-
kee päivänvalon, lopputuloksena ainakin 
kymmeniä tapettuja pieniä lapsia.

Miten tietäjät suhtautuvat siihen, et-
tä he näkevät pitkän ja vaivalloisen mat-
kansa jälkeen kuninkaanaan pitämänsä 
lapsen olevan tavallisessa juutalaisessa 
talossa tavallisissa vaatteissa tavallisten 
ihmisten keskellä ilman komeilun häivää-
kään? Tuhahtavat ja lähtevät pettyneinä 
paluumatkalle? Ei. He ”lankesivat maahan 
ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja 
antoivat hänelle lahjoja.” Jeesuksen ”ho-
vin” yksinkertaisuus ei hämännyt tietäjiä, 
Jumala oli avannut heidän silmänsä nä-
kemään enemmän – enemmän kuin vain 
ulkokuoren, enemmän kuin kukaan Jeru-
salemissa. Vaikka he tulivat pakanamaail-
masta, joka oli täynnä tähtijumaluuksia, 
he eivät kumartaneet tähteä. He kumar-
sivat sitä, jota tähti vain osoitti. Heidän 
edessään oli todellinen Kuningas. Tämä 
kuningas tuli pystyttämään uudelleen 
 Aamoksen profetoiman (Aam. 9: 11–12) 
Daavidin sortuneen majan. Tähän majaan 
kuuluisi juutalaisten lisäksi myös kaik-
ki pakanakansat. 50 vuotta myöhemmin 
Jerusalemin kokouksessa Jeesuksen veli-
puoli Jaakob julisti Aamoksen profe tiaan 
viitaten oivalluksensa, kuinka Daavidin 
tulevassa suurvallassa on paikka myös 
kaikille pakanakansoille (Ap. t. 15: 13–17). 
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Näin Jeesus on koko maailman kuningas, 
valo kaikille kansoille.  •

Veli-Matti Kujala
TM, opettaja, Suomen Raamattuopisto

Kasteen lahja
matt. 3: 13–17
1. sunnuntai loppiaisesta 10.1.

Kaste on ollut itsestään selvä asia kristil-
lisen uskon historiassa alusta alkaen. Sel-
laisena se yhdistää kristittyjä, kristillisiä 
yhteisöjä ja kirkkoja toisiinsa kautta kris-
tikunnan historian. Käytännössä kaikki 
kristilliset kirkot ja ryhmät ovat kokeneet 
sen omakseen. Sitä vastoin se, mitä kas-
te on, on herättänyt jyrkkiä erimielisyyk-
siä. Tilannetta kuvastaa Donald Bridgen 
ja David Phypersin kirja The water that 
divides: The baptism debate (IVP). Kaste ei 
vain yhdistä, vaan erottaa.

Yhtenä raamatullisena avaimena kas-
teumpisolmun avaamiseksi voi ajatella 
Apostolien tekojen kohtaa, jossa Paava-
li kyselee Efesoksen opetuslapsilta, mil-
lä kasteella heidät on kastettu, koska hän 
havaitsi, ettei heillä vielä ollut Pyhää Hen-
keä, vaikka he olivat alkaneet uskoa Jee-
sukseen. (Room. 8:n mukaan asia ei oi-
keastaan voi olla näin; jokaisella, joka on 
Kristuksen oma, on myös hänen Henken-
sä!) Vastauksen perusteella Paavali johdat-
ti heidät ymmärtämään  Johanneksen kas-
teen ja kristillisen kasteen välisen eron. 
Taustalla oli Apolloksen toiminta (Ap. t. 
18: 24–26; 19: 1–7). Kiistatta Johanneksen 
kaste muodostaa perustan Jeesuksen aset-
tamalle kristilliselle kasteelle, mutta ne 
eivät ole sama asia. Niillä täytyy olla kui-
tenkin myös yhteisiä elementtejä. Myös 
nykyajan seurakunnassa on hyvä  käydä 
niitä läpi. Monet kristityt ovat hyvin tietä-
mättömiä, mistä on kysymys.

Apollos tunsi vain Johanneksen kas-
teen, Aquila ja Priscilla johtivat hänet 
tuntemaan paremmin Herran tien. Sitä 

ennen hän oli kuitenkin kastanut Efesok-
sessa uskoontulleet miehet Johanneksen 
kasteella. Paavali selitti sen olevan sisäl-
löllisesti parannuksen kaste (baptisma me-
tanoias) ja kastoi heidät uudelleen. Kyse ei 
ollut uudestikasteesta, vaan kokonaan eri 
kasteesta, kasteesta Herran Jeesuksen ni-
meen. Silloin he saivat Pyhän Hengen.

Parannuksen kaste on parannuksen 
 teon akti. Ihminen tekee siinä jotakin suh-
teessa Jumalaan. Myös nykyisin osa kristi-
kuntaa luonnehtii kastetta kuuliaisuuden 
teoksi, ensimmäiseksi askeleeksi kuuliai-
suuden tiellä. Ihminen antaa itsensä ja 
tahtonsa Jumalalle, jotta saisi Jumalalta 
pelastuksen. Kristillinen kaste on toisen 
suuntainen. Siinä Jumala antaa lahjan ih-
miselle. Lahja on pelastus. Sen perusteel-
la ihminen voi antaa Jumalalle oman kyllä 
-vastauksensa. Johanneksen kaste kuului 
lain, Jeesuksen kaste evankeliumin piiriin.

Jeesus sai kasteen Johannekselta. Kris-
tillistä kastetta ei vielä ollut, koska hän 
itse asetti sen myöhemmin ylösnouse-
muksensa jälkeen. Kasteessaan Jorda-
nilla hän sai Pyhän Hengen, toisin kuin 
Efeson miehet. Näin tapahtui siksi, että 
hänen ”parannuksentekonsa” oli täydel-
linen, hän ansaitsi omalla täydellisellä 
kuuliaisuudellaan ja synnittömyydellään 
taivaan. Kaste oli kuuliaisuuden teko, ja 
hän kykeni siihen riittävästi eli täydelli-
sesti, me muut emme. Siksi Johanneksen 
kasteella kastetut efesolaiset eivät saa-
neet Pyhää Henkeä. Me emme voi ansai-
ta pelastusta. Voimme saada sen vain lah-
jaksi. Tämä lahja tulee meille Kristuksen 
täydellisen kuuliaisuuden ja meidän puo-
lestamme tapahtuneen sovituskuoleman 
tähden Jumalan säätämissä armonväli-
neissä, sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. 
Itsessään edellytyksetön ja ansioton saa 
täyden armahduksen. Me emme anna kas-
teessa Jumalalle lahjaksi kuuliaisuuttam-
me, vaan Jeesus antaa meille siinä lahjaksi 
oman kuuliaisuutensa ja siihen kuuluvan 
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 palkan. Me saamme ottaa sen kiitollisina 
vastaan.

Jeesus rakensi säätämänsä kasteen 
oman Johannekselta saamansa kasteen va-
raan, mutta hän muutti sen radikaalilla 
tavalla sisällöllisesti.

Tältä pohjalta voidaan esittää toinen 
kastetta koskeva ja kristikuntaa jaka-
va kysymys: Milloin kaste voidaan antaa 
ihmiselle? Jos se ymmärretään ihmisen 
kuu liai suuden ratkaisuksi, on luontevaa 
lykätä se ikään, jossa kasteelle ei tuoda 
vaan sille tullaan (kuten Karl Barth sanoo) 
– se on silloin oma tietoinen ratkaisu. Jos 
se on Jumalan edellytyksettömän lah-
jan antamista, se voidaan antaa ihmisel-
le, jolla ei ole vielä kykyä edes tiedostaa, 
mitä hänelle tapahtuu. Kastettava lapsi-
han yleensä nukkuu tai parkuu tilanteen 
epämukavuutta, eikä hän ratkaise mi-
tään. Hänelle voidaan ja hänelle tulee pit-
kin lapsuutta ja koko elämää opettaa, mil-
laisen lahjan hän on saanut ja miten hän 
saa ja hänen tulee elää tästä lahjasta. Näin 
kaste ei syrjäytä uskoa, vaan antaa sille pe-
rusteet ja edellyttää sitä.  •

Arno Toivanen

Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa
joh. 2: 1–11
2. sunnuntai loppiaisesta 17.1.

Häät ovat mukavia juhlia. Tavallisesti 
häissä ollaan todistamassa kahden nuoren 
ihmisen yhteisen elämän alkutaipaleita, 
jolloin yhdessä katsotaan luottavaisesti 
tulevaisuuteen. Häät ovat merkki uudesta 
alusta. Uuden alun merkki olivat mones-
sa mielessä myös Galilean Kaanassa pide-
tyt häät.

Viikon kolmas päivä on meikäläisittäin 
tiistai, ja se on ollut juutalaisuudessa pe-
rinteisesti suosituin naimisiinmenopäivä. 
Tämä taas johtuu siitä, että kun Raamat-
tu alkusivuillaan kertoo maailman luomi-

sesta, se kolmannen päivän tapahtumis-
ta kertoessaan toteaa kahteen kertaan: ”Ja 
Jumala näki, että niin oli hyvä.” Minkään 
muun päivän yhteydessä ei tapahdu vas-
taavaa. Niinpä on ollut johdonmukaista 
ajatella, että kun Jumalan sanotaan kah-
desti saman päivän aikana pitävän asioi-
ta hyvänä, niin päivä on aivan erityisen 
hyvä. Lisäksi kahteen kertaan todettu sa-
na hyvä kertoo myös jo sinällään parista. 
Näin myös avioliittoa solmittaessa kum-
pikin vihittävistä voi hyvillä mielillä aja-
tella, että Jumala pitää liittoa hyvänä niin 
miehen kuin naisenkin kannalta.

Päivän evankeliumissa kerrotaan, että 
Jeesus meni kolmantena päivänä häihin. 
Näin nuo Galilean Kaanan häät saavat ai-
van erityisen suuren siunauksen. 

Hienosta alkuasetelmasta huolimat-
ta avioliitto Kaanassa näyttää saavan ikä-
vän alun. Viini loppui. Juutalaisia häitä ei 
yksinkertaisesti voi viettää ilman viiniä. 
Jeesuksen äiti sai tietää häätaloa uhkaa-
vasta häpeästä ja tahtoi auttaa. Mikä kaik-
kein tärkeintä, hän tiesi, miten ongelmi-
en kanssa on syytä toimia. Ne kannattaa 
tuoda Jeesukselle. Hän sanoi: ”Heillä ei ole 
viiniä.” Siinä oli koko pyyntö. Ei selittely-
jä, ei toimintaohjeita. 

Kun tulet Jumalan eteen, olkoon sana-
si harvat, kuuluu vanha juutalainen oh-
je. Maria näytti noudattaneen sitä. Hän 
sai tosin aluksi kokea, että joskus ihmi-
sen rukouksessakin lausumat sanat näyt-
tävät kaikuvan kuuroille korville. Jeesuk-
sen vastaus tuntuu töykeältä ja torjuvalta: 
”Anna minun olla, nainen. Minun aikani 
ei ole vielä tullut.”

Marian korvissa vastaus ei kuitenkaan 
näyttänyt olleen töykeä. Niinpä jo seuraa-
vasta jakeesta käy ilmi, että Jeesuksen sa-
nat eivät lannistaneet häntä. 

Samalla tavoin kuin Kaanassa Jeesus 
puhutteli äitiään ristilläkin, vähän en-
nen kuolemaansa: ”Kun Jeesus näki, että 
hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa 
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 seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ’Nai-
nen, tämä on poikasi!’ ” (Joh. 19: 26). 

Kaanan häissä Maria ei antanut periksi. 
Hän sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sa-
nookin, tehkää se” (Joh. 2: 5).

Vaikka Maria ei meille pelastusta voi-
kaan välittää, niin rukoukseen opastajana 
hän kyllä kelpaa meille esimerkiksi. Aluksi 
hän siis toi hätänsä Jeesuksen tiettäväksi, 
ja sen jälkeen hän ryhtyi toimimaan taval-
la, joka osoitti, ettei hän lainkaan epäillyt 
sitä, ettei Jeesus antaisi apuaan. Toisiakin 
hän  kehotti  luottamaan Jeesukseen. Hänen 
sanojaan kannattaa noudattaa. 

Paikalla oli kuusi kivistä vesiastiaa juu-
talaisten tapojen mukaisia pesuja varten; 
ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. 
(Joh. 2: 6).

Tätä jaetta ei kannata ohittaa liian no-
peasti, sillä se pitää sisällään avaimen ko-
ko Kaanan häiden tapahtumien ymmärtä-
miselle. Jo vanhastaan kristikunnassa on 
näet ymmärretty, että kiviset puhdistus-
astiat viittaavat Mooseksen lakiin. Kym-
menen käskyn laki kirjoitettiin kivisil-
le tauluille, ja puhdistusastiat kertoivat 
niistä monista rituaalisista säädöksistä, 
joita juutalaisten oli jatkuvasti noudatet-
tava voidakseen täyttää lain vaatimat puh-
tausnormit. Näin kiviset puhdistusastiat 
– joissa oli vettä kuutisensataa litraa – ker-
tovat ihmisen alituisesta tarpeesta tulla 
puhtaammaksi. Ja kuitenkin se puhdis-
tuminen jää aina vajaaksi, niin kuin luku 
kuusi ilmoittaakin. 

Ihminen luotiin kuudentena päivänä. 
Siksi luku kuusi on Raamatussa ihmisen 
luku, ja siksi kuusi vesiastiaakin puhuu si-
tä, ettei ihminen kaikista puhdistumis-
taan ja yrittämisistään huolimatta kos-
kaan tavoita seitsemää eli täydellisyyttä. 
Siksi todellinen apu ihmiskunnalle voi tul-
la vain ihmiseksi syntyneeltä Jumalalta.

Jeesus kehotti palvelijoita täyttämään 
astiat vedellä, ja nämä tottelivat, vaikka 
eivät varmaankaan tienneet, mitä Jeesus 

aikoi tehdä. He kuitenkin luottivat siihen, 
että Jeesus tietää, mitä tekee. 

Jeesuksen tunnusteon seurauksena 
puhdistautumiseen tarkoitettu vesi muut-
tui hyväksi viiniksi. Sen hyvyyttä ihmette-
li pitojen valvojakin, jolle viinin alkuperää 
ei ainakaan vielä tuossa vaiheessa kerrot-
tu. Hän ei tiennyt, että Nasaretin Jeesuk-
sessa heidän keskuuteensa oli saapunut 
Kaikkivaltias, jonka tahdosta koko maail-
mankaikkeuskin on olemassa ja joka voi 
halutessaan tehdä ihmeitä. 

Veden muuttuminen viiniksi kertoo 
kaiken olennaisen Herran Jeesuksen val-
lasta. Mutta toisaalta se kertoo myös en-
nakoivasti olennaisen koko Jeesuksen 
tulevasta tehtävästä. Entisen, ihmisen 
puhdistumiskykyyn perustuvan järjestel-
män sijaan oli tultava uutta, jotakin ko-
konaan toisenlaista. Näin paras tulee vii-
meiseksi. 

Jatkossa käykin ilmi, että Jeesus vertasi 
itseään viinipuuhun, johon kaikkien ok-
sien on oltava suoraan yhteydessä. Oksilla 
hän tarkoitti häneen uskovia ihmisiä, joil-
le hän yksin voi antaa elämän. Näin Kaa-
nan häiden vedeksi muuttunut viini on 
vertauskuvaa evankeliumista, jonka antaa 
ihmiselle sen, mitä laki ei milloinkaan voi 
tehdä. Viinin suuri määrä kertoo havain-
nollisesti myös siitä, ettei Jumala anna 
armoaan ja anteeksiantoaan kitsastellen 
vaan ylenpalttisesti, kaiken kohtuuden 
ylittäen.

Jeesuksen tunnusteko muistuttaa suu-
resti Mooseksen ensimmäistä Egyptissä te-
kemää ihmettä: hän muutti veden vereksi. 
Viini ja veri puhuvat hengellisessä mieles-
sä samasta asiasta, sillä ehtoollisella Jeesus 
sanoi viinistä, että se on hänen verensä. 
Hänen veressään anteeksianto on tullut jo-
kaisen ihmisen ulottuville. Hänen verensä 
on vuotanut, jotta meillä olisi elämä. Syn-
nitön kuoli, jotta syntiset saisivat elää.

Puhe viinistä liittyy monellakin ta-
voin läheisesti Jeesukseen. Koko hänen 
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julkinen toimintansa alkoi Kaanan häis-
sä tehdystä viini-ihmeestä. Siellä tuhlai-
levan suuri viinimäärä kertoi Jeesuksessa 
tulleesta uudesta armon ajasta. Vanhoja, 
Mooseksen lakiin perustuvia puhdistus-
astioita ei enää tarvittu (ks. Joh. 2: 1–11). 

Myöhemmin Jeesusta jopa syytettiin 
viininjuojaksi, niin kuin hänen sanoistaan 
jakeissa Matt. 11: 16–19 (KR 38) voi päätellä: 
”Mutta mihin minä vertaan tämän suku-
polven? Se on lasten kaltainen, jotka istu-
vat toreilla ja huutavat toisilleen sanoen: 
’Me soitimme teille huilua, ja te ette kar-
keloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te 
ette valittaneet’. Sillä Johannes tuli, hän ei 
syö eikä juo, ja he sanovat: ’Hänessä on rii-
vaaja’. Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, 
ja he sanovat: ’Katso syömäriä ja viininju-
ojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!’ Ja 
viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa.”

Selvimmin Jeesuksen yhteys viiniin nä-
kyy kuitenkin ehtoollisen asettamisessa. 
Jerusalemissa Jeesus sai puvukseen verta 
vuotavat haavat, mutta ennen kärsimys-
tään hän asetti ehtoollisen, leivän ja vii-
nin, ruumiinsa ja verensä, seurakuntan-
sa ateriaksi. Maljan ottaessaan hän sanoi: 
”Tämä malja on uusi liitto minun veressä-
ni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se 
minun muistokseni” (1. Kor. 11: 25).

Veden muuttaminen viiniksi oli ensim-
mäinen Jeesuksen tekemistä tunnusteois-
ta. Sillä teollaan hän osoitti kirkkautensa, 
niin että hänen lähipiiriinsä kuuluvat sai-
vat aivan uudenlaisen tavan katsella tuo-
ta Nasaretin miestä. Kaanan tapahtumat 
auttoivat opetuslapsia oivaltamaan, kuka 
Jeesus oli ja on. 

Kaanassa hääjuhla jatkui Jeesuksen toi-
minnan ansiosta itkun ja pettymyksen si-
jasta iloisissa merkeissä. Jeesus on tullut 
maailmaan, jotta me pääsisimme osalli-
siksi ikuisesta elämästä.  •

Jukka Norvanto
TL, lähetysteologi, Lähetysyhdistys 

Kylväjä

Ansaitsematon armo
matt. 20: 1–16
3. sunnuntai 
ennen paastonaikaa 24.1.

Vertauksessaan viinitarhan työntekijöistä 
Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta, tai 
oikeastaan siitä, millainen Jumala on. Mo-
net Jeesuksen opetuksista valottavat jo-
tain seikkaa Jumalan valtakunnasta ja sa-
malla Jumalasta. Vertauksen isäntä, ja siis 
Jeesuksen ilmoittama Jumala, ei vaikuta 
oikeudenmukaiselta. Koko päivän työs-
kennelleet saivat kylläkin aivan kohtuul-
lisen palkan raadannastaan, sillä yksi de-
naari oli sovelias työmiehen päiväpalkka. 
Siinä mielessä pisimpään työskennelleil-
lä ei ollut mitään syytä valittaa. Eikä alun 
perinkään ollut sovittu muusta. Isäntä siis 
piti kiinni työsopimuksesta. Epäreilulta 
tuntui kuitenkin se, että nekin, jotka oli-
vat tehneet työtä vain tunnin, saivat sa-
man palkan. Jeesuksen vertausta ei var-
maan kannata ottaa tupo-neuvottelujen 
lähtökohdaksi.

Jeesuksen opetuksissa muutenkin tu-
lee esiin se, että Jumala ei toimi ja arvioi 
meitä niin kuin me olettaisimme ja ehkä 
toivoisimmekin, ja niin kuin me toimim-
me toisiamme kohtaan. Jumalan valta-
kunnassa viimeiset tulevat ensimmäisiksi 
ja ensimmäiset viimeisiksi, kuten Jeesus 
kiteyttää vertauksen opetuksen. Jumalan 
valtakunnassa suurin on se, joka palvelee 
(Matt. 23: 11). Johannes Kastaja on suurin 
ihmisestä syntyneiden joukossa, ja kui-
tenkin Jumalan valtakunnassa vähäisin 
on suurempi kuin Johannes (Matt. 11: 11). 
Publikaanit ja portot menevät taivasten 
valtakuntaan ennemmin kuin juutalais-
ten hurskaat  johtomiehet (Matt. 21: 31), ja 
pieni lapsi asetetaan aikuisten eteen esi-
kuvaksi, jonka kaltaiseksi vanhempien on 
nöyrryttävä (Matt. 18: 2).

Samanlainen Jumalan valtakunnan 
arvojärjestysten nurinkurisuus jatkuu 
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 Paavalin opetuksessa. ”Mikä maailmassa 
on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaak-
seen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on 
heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen 
häpeään sen, mikä on voimakasta”, kir-
joittaa apostoli korinttilaisille (1. Kor. 1: 
27), ja myöhemmin samassa kirjeessä hän 
toteaa Jumalan antaneen Kristus-ruumiis-
sa vähempiarvoisille jäsenille suuremman 
kunnian (1. Kor. 12: 24).

Me olemme tottuneet asettamaan ihmi-
set erilaisiin arvojärjestyksiin heidän tai-
tojensa tai saavutustensa mukaan. Pienes-
tä pitäen meitä pisteytetään ja arvioidaan, 
ja kilpailu parhaista paikoista on kovaa. 
Toiset menestyvät ja toiset putoavat kel-
kasta. Koska meidän maailmassamme val-
litsee eriarvoisuus ja kaikki on ansaitta-
va, ajattelemme vaistomaisesti, että niin 
on myös Jumalan valtakunnassa. Ajatte-
lemme, että Jumalakin asettaa meidät jo-
noon, jossa parhaat ovat jonon kärjessä ja 
huonoimmat hännillä. Itse löydämme it-
semme jostain keskivaiheilta. Aina on nii-
tä, jotka ovat meitä parempia, mutta loh-
duttaudumme sillä, että takanammekin 
on vielä pitkä jono, jossa aivan viimeisinä 
ovat kauheuksia tehneet hirmuhallitsijat. 
Sitten ajattelemme, että kun Kristus tulee 
takaisin, jono leikataan kahtia, ja parem-
malla puolella olevat pelastuvat ja toiset 
joutuvat kadotukseen. Mutta kummalla 
puolella minä olen? Kun siitä ei voi olla 
varmuutta, yritän elää hurskaasti ja vielä-
kin hurskaammin, jotta olisin ainakin pa-
remmissa asemissa, kun aika päättyy. 

Mutta Jumala ei aseta meitä jonoon 
vaan riviin. Se on hyvä sanoma. Jumalan 
edessä kukaan ei ole toisen edellä vaan 
”kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vail-
la Jumalan kirkkautta” (Room. 3: 23). On 
kiusallista seistä samalla viivalla kaikkein 
kurjimpien rikollisten kanssa, ja kuiten-
kin sillä paikalla meidän on seistävä, jot-
ta voisimme kuulla, mitä Jumala kaikille 
syntisille yhteisesti sanoo: ”mutta saavat 

hänen armostaan lahjaksi vanhurskau-
den, koska Kristus Jeesus on lunastanut 
heidät vapaiksi” (Room. 23: 24). Saman 
pelastuksen saavat lahjaksi niin ne, jotka 
ovat koko elämänsä eläneet Jumalan omi-
na ja palvelleet häntä, kuin ne, jotka vasta 
juuri ennen kuolemaansa ovat kääntyneet 
Jeesuksen puoleen ja uskoneet syntin-
sä anteeksi, niin kuin toinen Jeesuksen 
kanssa ristinnaulituista. Sama pelastus on 
lahjaa niin hänelle, joka on käyttänyt elä-
mänsä toisten auttamiseen, koska Jeesus 
on ensin armahtanut hänet, kuin myöskin 
sille, joka on elämässään aiheuttanut toi-
sille suurta kärsimystä, mutta joka on eh-
kä vankilan yksinäisyydessä ottanut vas-
taan Jumalan tarjoaman armon. Lopulta 
vain tällainen inhimillisesti arvioituna 
epäoikeudenmukainen armo, jonka suu-
rinkin syntinen saa ilmaisena lahjana, voi 
tuoda sydämelleni rauhan, sillä joudun-
han välillä Paavalin kanssa kokemaan, et-
tä olen syntisistä suurin.  •

Ville Auvinen
TT, pääsihteeri, Suomen 

teologinen instituutti

Kristus, Jumalan 
kirkkauden säteily
luuk. 2: 22–33
kynttilänpäivä 31.1.

Paavali kirjoittaa kirjeessään galatalaisille: 
”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lä-
hetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi 
ja tuli lain alaiseksi” (Gal. 4: 4). Luukkaan 
evankeliumin katkelma opettaa meille sa-
man asian, kun kertoo, miten Maria ja Joo-
sef tuovat runsaan kuukauden ikäisen Jee-
suksen Jerusalemiin. Maria ja Joosef olivat 
hurskaita juutalaisia ja halusivat noudat-
taa Mooseksen lakia, ja siksi Jeesus-lapsi 
tuotiin Jerusalemin temppeliin ja pyhitet-
tiin Herralle. Jo sitä ennen Jeesus oli ym-
pärileikattu kahdeksan päivän ikäisenä 
(Luuk. 2: 21). Jeesuksen elämässä Jumalan 
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laki siis toteutui aivan alusta asti, ja ko-
ko elämänsä hän oli kuuliainen Jumalal-
le ja Jumalan laille. Kuitenkin hän lopulta 
kuoli saman Jumalan lain kiroamana. Paa-
vali opettaa meille, miksi näin piti käy-
dä: ”Kristus on lunastanut meidät vapaik-
si lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi 
meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitet-
tu: ’Kirottu on jokainen, joka on ripustettu 
paaluun’” (Gal. 3: 13). ”Meidän sijastamme” 
on koko kristillisen uskon ydinlause. 

Temppelissä pyhä perhe kohtaa vanhan 
Simeonin. Simeon on Johannes Kastajan 
ja Hannan (Luuk. 2: 36–38) ohella viimei-
siä Vanhan liiton profeettoja. Vanhan tes-
tamentin profeettojen tavoin Simeon oli 
saanut Jumalalta lupauksen messiaasta, ja 
vieläpä siitä, että hän itse saisi vielä ennen 
kuolemaansa omin silmin nähdä Herran 
Voidellun. 

Hengen johdatuksesta hän tulee temp-
peliin juuri oikeaan aikaan, kun Maria, 
Joosef ja Jeesus-lapsi ovat siellä. Mutta 
mistä Simeon tunnisti Jeesuksen? Temp-
pelialueella oli varmaan paljon väkeä, ja 
väkijoukon keskeltä Simeon huomaa pie-
nen sylivauvan, jonka tunnistaa Jumalan 
lupaamaksi messiaaksi. Inhimillisin sil-
min hän ei voinut nähdä Jeesus-vauvassa 
mitään erikoista. Jeesuksen pään ympäril-
lä ei ollut sädekehää, kuten joissain kirk-
komaalauksissa. Tarvittiin uskon silmät, 
Jumalan Hengen antama erityinen näkö-
kyky, näkemään Jumalan näkymättömän 
maailman todellisuus. 

Samoin me tarvitsemme uskon silmät 
näkemään ristiinnaulitussa Jeesukses-
sa Jumalan Pojan, joka sovittaa meidän 
ja koko maailman synnin. Tarvitsemme 
Hengen antaman kyvyn kuulemaan Raa-
matun sanassa Jumalan puheen, sekä nä-
kemään kastevedessä armon lähteen ja 
siunatussa leivässä ja viinissä Kristuksen 
todellisen ruumiin ja veren. Siitä hengelli-
sestä näkökyvystä kirjoittaa apostoli Paa-
vali: ”Minä rukoilen, että Herramme Jee-

suksen Kristuksen Jumala, kirkkauden 
Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen 
hengen, niin että oppisitte tuntemaan hä-
net, ja että hän valaisisi teidän sisäiset sil-
männe näkemään, millaiseen toivoon hän 
on meidät kutsunut” (Ef. 1: 17–18), ja Hep-
realaiskirjeen kirjoittaja: ”Usko on sen to-
dellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemis-
tä, mitä ei nähdä” (Hepr. 11: 1). 

Kristuksen kohtaaminen johti vanhan 
Simeonin ylistämään Jumalaa. Simeon 
tunsi hyvin Raamattunsa, ja niinpä hänen 
ylistyksensäkin nousee Vanhan testamen-
tin pohjalta. Erityisesti profeetta Jesaja 
näyttää olleen Simeonille läheinen. Jesa-
ja puhuu useammankin kerran siitä, et-
tä Herran palvelija, messias, ei ole ainoas-
taan Israelin kansan pelastaja, vaan myös 
kaikkien kansojen valo (Jes. 42: 6; 49: 6; 52: 
10). Vaikka Uudessa testamentissa maail-
manlähetyksen aika alkaa varsinaisesti 
vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, 
ovat sen idut nähtävissä jo paljon aikai-
semmin. Jumalan Hengen valaisemana 
profeettana Simeon näkee jo pienessä Jee-
sus-lapsessa koko maailman Vapahtajan, 
joka kerran sovittaa koko maailman syn-
nin ja jota julistetaan kaikille kansoille.

Kohdattuaan Jeesuksen Simeon sai rau-
han sydämeensä. Nyt hän saattoi turvalli-
sin mielin lähteä tästä elämästä. Kuolema 
on ihmiskunnan suurin vihollinen, ja sen 
edessä useimmat pelkäävät. Moni pitää 
viimeiseen asti kiinni elämänsä rippeistä 
ja tahtoo kieltää kuoleman todellisuuden, 
koska se on liian kammottava. Jeesuksen 
kohdannut saa kuitenkin lähteä rauhassa, 
onhan Jeesus kukistanut kuoleman. Siksi 
Jeesukseen uskovalle kuolema on vain ovi 
uuteen ja parempaan elämään. Tai kuten 
joku on asian ilmaissut: kuolema on kuin 
portsari, joka riisuu meidän päältämme 
tämän ajallisen, risan vaatteen ja päästää 
meidät sisään elämään, jonne ei itse voi 
koskaan tulla.  •

Ville Auvinen
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Tyhmä kysymys?
luuk 18: 31–43
laskiaissunnuntai 7.2.2016

Tasavallan presidentti aloitti pari vuotta 
sitten keskustelun omastaan luopumises-
ta yhteiseksi hyväksi. Hän ilmoitti, että 
on valmis vähentämään saamaansa vuo-
sipalkkiota 34.000 euroa (160.000 eurosta 
126.000 euroon) osana julkisen talouden 
säästöratkaisuja.

Radiossa Alivaltiosihteeri-ohjelmassa 
kysyttiinkin heti tämän uutisen jälkeen, 
kuinka paljon sinä olisit valmis vähentä-
mään – presidentin palkkiota. Hyvä kysy-
mys! Kyllä toisten palkkoja on helppo vä-
hentää, mutta omastamme luopuminen 
taitaa olla paljon vaikeampaa.

Usein kuulee sanottavan, ettei tyhmiä 
kysymyksiä olekaan. On vain ymmärtä-
mättömiä tai tyhmiä vastauksia. Mutta ei-
kö Jeesuksen kysymys sokealle miehelle 
vaikutakin tyhmältä kysymykseltä: ”Mitä 
haluat minun tekevän sinulle”? Mitä tuo 
umpisokea mies voisi tuohon vastata?

Voisiko hän vastata: ”että voittaisin lo-
tossa”? Tai ”saisin uuden opaskoiran tai 
merkkiaurinkolasit tai muodikkaamman 
valkoisen kepin”? Eihän sokealla voi olla 
kuin yksi toive: että hän voisi nähdä? Vai 
voiko?

Kyllä sokealla voi olla samanlaisia toi-
veita kuin meillä muillakin, eikä näön saa-
minen välttämättä ole edes ykköstoiveena. 
Asioihin tottuu. Myös sokeuteensa. Sitä 
paitsi: toivelista riippuu siitä, kuka kysyy.

Jos tunnemme Jeesusta hiukkaakin pa-
remmin, meidän on pakko myöntää, et-
tä Jeesus ei kysellyt tyhmiä. Pikemminkin 
hän oli viisas kyselijä, usein jopa ovela.

Mihin Jeesus pyrki kysymyksellään, jo-
ka vaikuttaa tyhmältä? Mitä hän kysyisi 
meiltä? Varmaan tuon saman kysymyk-
sen: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle”?

Sehän on kerrassaan erinomainen ky-
symys. Se pakottaa meidät tunnistamaan 

todellisen tarpeemme. Samalla se pakot-
taa ottamaan kantaa siihen, kuka Jeesus 
oikeasti on.

Jos kuka muu tahansa esittäisi tuon 
saman kysymyksen sokealle, hän vastai-
si siihen aivan eri tavalla – kysyjästä riip-
puen. Papille sokea voisi vastata: ”että ru-
koilisit puolestani”. Diakonille hän voisi 
vastata: ”että avustaisit minua, kun hoi-
dan asioitani”. Rippikoululaiselle sokea 
voisi vastata: ”että kävisit puolestani kau-
passa tai auttaisit siivouksessa”.

Mitä tämä kaikki kertoo meistä? Se 
osoittaa meille, että sokeakin näkee rajalli-
suutemme: voimme auttaa toisiamme vain 
pienissä, usein arkipäiväisissä asioissa. Apu 
on aina auttajansa kokoinen. Kukaan meis-
tä ei kykenisi antamaan sokealle näköä. Se 
on meitä ja kykyjämme suurempi asia.

Kun Jeesus esittää sokealle tuon tyh-
mältä kuulostavan kysymyksen, se sa-
malla panee sokean tunnustamaan – pait-
si oman todellisen tarpeensa – myös sen, 
mitä hän ajattelee Jeesuksesta. Hätkähdyt-
tävää onkin, että sokea ”näkee” sen, ku-
ka Jeesus oikeasti on. Häneltä voi pyytää 
enemmän kuin keneltäkään muulta!

Tässä Luukkaan kertomuksessa asiat 
kääntyvät nurinpäin: Jeesuksen seurassa 
kolme vuotta liikkunet oppilaat eivät ym-
märrä Jeesuksen tehtävästä vielä yhtään 
mitään. Kun Jeesus paljastaa heille Jerusa-
lemiin menonsa todellisen tarkoituksen, 
kärsimyksen ja kuoleman sekä ylösnouse-
misen ”kolmantena päivänä”, Jeesuksen 
oppilaat ”eivät käsittäneet, mitä Jeesus 
tarkoitti”.

Kun sen sijaan sokea mies kuulee ”Jee-
sus Nasaretilaisen” olevan kulkemassa 
ohitse, hän ei kutsu avukseen Nasaretin 
miestä, vaan huutaa: ”Jeesus, Daavidin 
Poika, armahda minua!” Sokea tunnisti 
Jeesuksen todellisen tehtävän: kuningas 
Daavidin odotetun perillisen, Messiaan, 
joka tuli tuomaan Jumalan valtakunnan 
maan päälle.
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Uskon ja ajattelun avuksi
41. vuosikerta
Ilmestyy kuudesti vuodessa.

Jeesus oli matkalla Jerusalemiin kohti 
ristiä, hänen kärsimyksensä huipennus-
ta. Tällä tiellä Jeesus ei kuitenkaan ajatte-
le ensisijaisesti omaa kärsimystään, vaan 
meidän muiden. Siksi hän kuulee so kean 
miehen avunhuudot ja pysähtyy autta-
maan. Sellaista on täydellinen rakkaus 
(1. Kor. 13). Se ei jätä kärsivää oman onnen-
sa nojaan silloinkaan, kun oma tie kulkee 
kohti kärsimystä!

Kuka on kertomuksen sokea? Emme 
tiedä tuon kerjäläisen nimeä, mutta ei sil-
lä ole väliäkään. Hän oli se, joka näki. Sen 
sijaan Jeesuksen lähimmät seuraajat eivät 
nähneet eivätkä ymmärtäneet. Sen tähden 
he yrittivät vaientaa tuon huutajan.

Sokea kerjäläinen tunnisti Jeesukses-
sa Israelin ja koko maailman Pelastajan, 
meidän kaikkien ainoan Auttajan. Hän oli 
se, joka ensimmäisenä huusi Jeesuksel-
le: ”Hoosianna, Daavidin Poika!” ”Pelasta 
meidät!”

”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” 
Se on ratkaiseva kysymys tänäänkin. Jee-
sus kysyy tuolta sokealta kerjäläiseltä ja 
meiltä saman kysymyksen: Olenko minä 
sinulle todella se, joksi minua kutsut – Pe-
lastajasi ja Auttajasi, joka voi tehdä sinul-
le sen, mitä kukaan muu ei voi tehdä?

Elämämme tärkein kysymys on edes-
sämme tänään: Kuka Jeesus sinulle on? 
Mihin sinä tarvitset häntä? Tunnistamme-
ko todellisen tarpeemme ja syvimmän hä-
tämme? Vai kuvittelemmeko itseriittoises-
ti, ettemme tarvitse Jeesusta mihinkään?

Meidän on syytä varoa sellaista asen-
netta, ettemme vain osoittautuisi sokeam-
maksi kuin tuo umpisokea kerjäläinen. 
Evankeliumin viesti meille tänään kuu-
luu: me kaikki tarvitsemme Jeesusta. Hän 
on ainoa, joka tuntee syvimmät tarpeem-
me ja voi auttaa meitä. Hän pysähtyy kär-
simyksemme eteen ja kysyy: ”mitä haluat 
minun tekevän sinulle”? •

Jouni Turtiainen 


