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Miten tämä kirja syntyi?
Tällä kirjalla on kaksi kasvujuurta eli keskeistä taustaedellytystä. Niistä ensimmäinen liittyy vuosina
1999–2000 hyväksyttyihin Jumalanpalvelusten kirjaan ja Evankeliumikirjaan. Hyväksyessään kirjat
kirkolliskokous antoi Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskukselle (KJMK) tehtäväksi
laatia kirjoihin pohjautuvaa virikeaineistoa jumalanpalveluselämän edistämiseksi. Aineistosta ensimmäisenä valmistui kolmen vihkon kokoelma Antifonisia psalmeja kirkkovuoden pyhiin (2008). Tämä
työ loi osaltaan valmiuksia myös kirkkovuoden tunnuskuvahankkeeseen ryhtymiselle.
Toisen kasvujuuren tarjosi 1996 ilmestynyt kirja ”Kirkkovuoden kuvat. Kutsu rukoukseen ja mietiskelyyn” (SLEY-kirjat). Se valmistui suunnitelmani pohjalta yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen rukousveljestön ja taitelijapariskunta Liisa ja Kalevi Mustosen kanssa. Aherrus tämän hankkeen
parissa kesti viisi ja puoli vuotta (1990–1996). Siihen investoitu valmistelutyö tarjosi virikkeisen
pohjan keväällä 2007 rovasti Osmo Vatasen kanssa tekemällemme aloitteelle ryhtyä valmistamaan
sähköiseen käyttöön soveltuvat uudet tunnuskuvat kirkkovuoden kaikille sunnuntai- ja juhlapäiville.
Aloitteemme pohjalta KJMK kutsui tähän tehtävään kouluttajat Lasse Erkkilän ja Osmo Vatasen
Kirkon koulutuskeskuksesta, johtaja Kai Vahtolan (KJMK) sekä professori Jouko Martikaisen. Ensimmäisessä kokouksessamme (10.5.2007) Pulkkion torpassa Liedossa annettiin tehtäväkseni laatia
kuva-aiheen valintaa ohjaava motiiviteksti kaikille kirkkovuoden pyhille. Samalla päätettiin kutsua
työryhmän jäseneksi digitaalisten kuvien tuottamiseen perehtynyt graafinen suunnittelija. Tähän tehtävään saimme kuvittaja Anniina Mikaman. Jouko Martikainen toimi jatkossa työryhmän puheenjohtajana ja Osmo Vatanen sihteerinä.
Jo mainittujen lisäksi työhömme osallistui parin vuoden ajan rovasti Timo Komulainen. Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön (KJY) puolelta meistä ovat kantaneet huolta yksikön johtaja Pekka
Rehumäki ja asiantuntija Juha Luodeslampi. Asiantuntija Hanna Koskinen on huolehtinut digitalisoitujen kuvien sijoittamisesta kirkon verkkopalveluihin. KJY on vastannut työryhmämme kokouksista
aiheutuneista matka- ja ateriakuluista. Kirkkohallitus on korvannut Anniina Mikamalle kuvien graafisen suunnittelun ja valmistamisen vaatiman työn.
Työmme kirkkovuoden tunnuskuvien parissa alkoi siis 10. toukokuuta vuonna 2007. Kuvat (89 kpl)
esiteltiin kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä 29.9.2016. Työ oli siihen mennessä kestänyt yhteensä
yhdeksän vuotta, neljä kuukautta ja yhdeksäntoista päivää. Olimme kokoontuneet 87 kertaa. Tämän
jälkeen on suoritettu runsaan vuoden ajan kuviin ja teksteihin liittyvää hienosäätöä ja kokonaisuuden vaatimaa yhtenäistämistä sekä sen saattamista digitaalisessa muodossa kirkkomme seurakuntien
ja niiden työntekijöiden käyttöön. Kirkkovuoden tunnuskuvissa on meille kaikille vailla liioittelua
uniikki aarre työssämme pyhän autuaaksi tekevän uskomme kukoistukseen saattamisessa.
Kiitän lämpimästi kaikkien tässä hankkeessa mukana olleiden puolesta Väyläkirjat-kustantamoa siitä,
että se on ottanut kirjamme kustannusohjelmaansa.
Pulkkion torpassa (Liedon Vanhalinna) Jacobus Finnon muistopäivänä (12.9.) 2019
Jouko N. Martikainen
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I Johdanto
1. Mikä on kirkkovuosi, mitä ovat sen pyhien tunnuskuvat?
Kirkkovuosi on suurten juhlien, joulun, pääsiäisen ja helluntain pohjalta muodostunut orgaaninen
kokonaisuus, johon myös muut juhlat, sunnuntait ja muistopäivät elimellisesti jäsentyvät. Siitä jumalanpalvelukset saavat rytminsä ja sisältönsä, samoin kukin juhla ja sunnuntai sille ominaisen luonteen.
Kirkkovuodessa ajan ja paikan rajat murtuvat: ”Seurakunta kokee sen, mitä kerran tapahtui, tässä ja
nyt, elävänä nykyisyytenä” (Martti Parvio).
Kirkkovuosi alkaa neljä viikkoa ennen joulua 1. adventista ja päättyy adventtia edeltävään tuomiosunnuntaihin eli Kristuksen kuninkuuden sunnuntaihin.
Tunnuskuvat esittävät kunkin juhlan ja sunnuntain keskeisen sisällön. Kuva-aiheet on saatu Evankeliumikirjan raamatunteksteistä. Kuvaa ympäröivä kehys ilmentää kirkkovuoden ajankohtaa ja noudattaa sen liturgista väriä. Kehyksen ylä- ja alapuolella on päivän antifonista tai psalmista muodostettu tunnusteksti, joka on luonteeltaan tavallisesti rukous tai ylistys. Teksti, kuva-aihe ja kehys ovat
vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. Yhdessä ne edistävät sanoman ajankohtaistumista, vastaanottamista ja mieleen painumista.

2. Mihin tunnuskuvia voi käyttää?
Tunnuskuvia voi käyttää sähköisesti ja paperiversiona. Ne on suunniteltu siten, että niitä voi suurentaa
ja pienentää. Kuvat ovat siten käytettävissä erilaisissa seurakunnan toiminnoissa kuten jumalanpalveluksissa ja rukoushetkissä, pyhäkoulussa, päiväkerhoissa, leireillä sekä rippikoulu- ja aikuisopetuksessa. Projektorilla heijastaen ne tuovat näkyväksi kirkkovuoden ajankohdan osana jumalanpalveluksen
sanomaa. Ojenteina, painotuotteina ja julisteina kuvien käyttömahdollisuudet ovat liki rajattomat.
Kuvat soveltuvat hyvin myös kotihartauksiin ja henkilökohtaiseen rukouselämään ja meditaatioon.

3. Mikä tekee kirkkovuodesta orgaanisen kokonaisuuden?
Kirkkovuosi on ollut aiemmin tapana jakaa kahteen osaan, juhlapuoliskoon ja juhlattomaan puoliskoon. Tätä osuvampaa ja perustellumpaa on kuitenkin jäsentää kirkkovuosi sen uskonopillisesta sisällöstä lähtien. Jumala ilmoittaa nimittäin itsensä erityisellä tavalla jouluna, pääsiäisenä ja helluntaina. Näin ymmärrettynä kirkkovuosi koostuu kahden puoliskon sijasta kolmesta juhlajaksosta: joulu-,
pääsiäis- ja helluntaijaksosta.
Kirkkovuoden suurissa juhlissa Jumala osoittautuu meille siksi, joka hän on. Palavasta pensaasta Horebin vuoren juurella Jumala puhutteli Moosesta ja ilmoitti hänelle arvoituksellisen nimensä: ”Minä,
Jahve, olen se joka olen” (2. Moos. 3:14).
Meille kristityille Jumala on avannut arvoituksellisen nimensä salaisuuden ja sulkenut meidät sen
suojaan. Tämä tapahtuu vaiheittain jouluna, pääsiäisenä ja helluntaina. Siitä syystä ne ovat kirkkovuo-
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den suuria juhlia. Adventista alkava kirkkovuoden aika aina helluntaihin asti on siis Jumalan etenevää
ilmoitusta siitä, kuka hän on. Siinä Jumala astuu luoksemme kätketystä olemuksestaan, pyörryttävästä salaisuudestaan, ja puhuttelee meitä, kaikkia ja kaikkea: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi – – älä
pidä muita jumalia minun rinnallani” (2. Moos. 20:2–3). Minä olen Isä, Minä olen Poika ja Minä olen
Pyhä Henki.
Jumala on niin suuri ja ihmeellinen, että voimme – vaikka vain heiveröisesti – oppia hänet tuntemaan
kokonaisen kirkkovuoden kestävästä, ihmeellisestä kertomuksesta. Sen välityksellä hän ilmoittaa
meille itsensä ja sulkee meidät jouluna, pääsiäisenä ja helluntaina avaamansa pelastuksen salaisuuteen. Jouluna Jumala syntyy ihmiseksi, pääsiäisenä hän kerää itseensä koko ihmiskunnan syntikuorman ja laskeutuu helvettiin sen rangaistuksen kärsien. Helluntaina Pyhä Henki antaa sataa Jumalan
vanhurskauden taivaasta kaikille kansoille. Tässä kolminäytöksisessä draamassa Jumala on yksi ja
sama ja silti kolme persoonaa. Tunnustamme Jumalan Pyhäksi Kolmiykseydeksi sen tähden, että hän
itse vakuuttaa meidät sisäisesti siitä suurten juhliensa jättikertomuksessa: palvomme Isää, Poikaa ja
Pyhää Henkeä.
Sama Jumala, joka ilmestyi Moosekselle Horebin juurella tulen liekissä palavassa pensaassa, laskeutui helluntaina tulen liekkeinä apostoleihin yläsalissa. Jumala, joka johti Israelia autiomaassa pilvi- ja
tulipatsaassa (2. Moos. 13:21), osoittautuu helluntaina Pyhäksi Hengeksi. Jumala on nyt läsnä seurakunnassaan, lopunajallisessa temppelissään eli Jumalan juhlajoukossa, kirkossa, ja johtaa kaikista
kansoista koostuvaa Uutta Israelia läpi ajan vaarojen ja koettelemusten kohti luvattua uutta maata ja
uutta taivasta.
Pyhän Kolminaisuuden eli Kolmiykseyden päivästä aina tuomiosunnuntaihin asti riemuitsemme siitä, että Jumala, Pyhä Henki on valinnut meidät asuinsijakseen ja temppelikseen (1. Kor. 6:19). Samalla hän ohjaa, neuvoo ja lämmittää sydämet sekä rohkaisee ja kurittaa meitä vaelluksellamme uuteen
Jerusalemiin. Siellä saamme kumartua Jumalan eteen ja palvoa Jumalan Karitsaa yhdessä kaikkien
autuaiden ja pyhien enkelien kanssa.
Näin kirkkovuoden kaikki kolme jaksoa ovat alusta loppuun asti Jumalan omaa työtä eli Pyhän Hengen antamaa lisääntyvää valoa, jatkuvaa syntikurjuudesta pois kuoriutumista ja salattua katoamattomaan elämään kasvamista. Näin Jumala, Pyhä Henki, kasvattaa koko Jumalan juhlajoukkoa ja vahvistaa uskoa kaikkien häneen turvautuvien kastettujen sydämessä.
Tämän kaiken harjoitukseen panemiseksi tarvitsemme viikoittaisen jumalanpalveluksen, jota vietämme Herramme ja Vapahtajamme ylösnousemuksen päivänä, viikon ensimmäisenä päivänä.

4. Miten kirkkovuosi on syntynyt?
Lähi-Idässä, ns. Hedelmällisen puolikuun alueella, tehtiin jo varhain tarkkoja havaintoja auringon
vuosittaisesta kierrosta ja kuun vaiheista. Niistä syntyivät kalenterit, joiden avulla voitiin tietää Eufrat- ja Tigris-virtojen tulviminen, ennakoida kylvö- ja korjuuajat ja ilmoittaa uskonnollisten juhlien ja
muiden merkkipäivien ajankohdat.
Israelissa käytetyissä kalentereissa korostuivat luonnon kiertokulkua vahvemmin uskonnon ilmoituksesta ohjautuvat juhla-ajat. Niissä muisteltiin Jumalan suuria tekoja. Israelin kansan tärkeintä juhlaa eli pääsiäistä vietettiin kyllä kevätkuukauden täydenkuun aikaan. Sen aihe ei kuitenkaan ollut kevään alkaminen, vaan Jumalan valitseman kansan vapautuminen Egyptin orjuudesta ja vaeltaminen
luvattuun maahan.
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Varhaisen kirkon juhlat syntyivät yhtäältä läheisessä vuorovaikutuksessa juutalaisen juhlakalenterin
kanssa ja toisaalta Herran Jeesuksen elämän taitekohtien ja etenkin hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa pohjalta. Niistä käsin kristittyjen juhlat saavat uuden sisällön.
Sunnuntai on Herran päivä
Varhainen kirkko vietti ehtoollista jokaisena sunnuntaina eli Herran päivänä (dies dominica). Silloin
muisteltiin Kristuksen lunastustyötä, hänen kärsimystään, kuolemaansa maailman elämän puolesta
sekä hänen ylösnousemustaan kolmantena päivänä. Hänen paluutaan odotettiin ”leipää murtaen” eli
ehtoollista viettäen (vrt. Ap. t. 20:7).
Sapattia seuraava sunnuntai oli siis viikon ensimmäinen, ei viimeinen päivä (Joh. 20:1). Niin kuin
sapatti työstä vapaana päivänä symboloi Jumalan luomistyön päämäärää, niin sunnuntai oli kristityille uuden luomisen alku eli jo tässä ajassa ennakoituvaa Jumalan valtakuntaa. Tämän merkitystä
kirkkoisät korostavat sunnuntaista jumalanpalvelusta koskevissa selityksissään.
Keisari Konstantinus Suuri (k. 337) määräsi sunnuntain vuonna 321 viikoittaiseksi lepopäiväksi. Niinpä sunnuntai syrjäytti sapatin vähitellen kirkon merkityksen vahvistuessa Rooman valtakunnassa.
Pääsiäinen
Pääsiäispäivästä muodostui kristittyjen juhla juutalaisten viettämän pesah-juhlan viimeisen päivän
tilalle: Egyptin orjuudesta pääsemisen sijasta vietettiin pääsiäisyönä Herran Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen muistoa ja hänen kanssaan kaikkien ihmisten pelastumista kuoleman vallasta. Pääsiäispäivä muodostui kirkkovuoden keskukseksi ja sen jäsentäjäksi. Aluksi se olikin ainoa kristittyjen
vuotuinen juhla. Silloin kasteoppilaat saivat kasteensa, silloin muisteltiin kuluneen vuoden aikana
kuolleita marttyyreita.
Pääsiäisen ajankohta oli pitkään kiistan aiheena vanhassa kirkossa. Rooman valtakunnan osalta se
määrättiin vuonna 325 Nisan-kuun 15. päivää seuraavalle sunnuntaille. Näin se tuli jäsentymään sunnuntaiden kiertoon ja muodosti juutalaisen pesah-juhlan tapaan oman juhlakautensa, jota monissa
seurakunnissa vietettiin kahdesta kuuteen päivään. 300-luvulla syntyi kristikunnan läntisessä osassa
– idässä sitä ei tunneta – ns. Triduum sacrum eli ”kolme pyhää päivää”. Se käsitti kiirastorstai-illan,
pitkäperjantain, hiljaisen lauantain ja pääsiäispäivän aina sen iltaan asti. Pian se piteni pesah-juhlan
mukaisesti kahdeksanpäiväiseksi ja alkoi palmusunnuntaista, jolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja
jatkui aina hänen elämänsä viime hetkiin ja ylösnousemukseen asti.
Helluntai ja helatorstai
Pääsiäistä seurasi jo 300-luvulla viikko, jolloin pääsiäisyönä kastetut viettivät päivittäin ehtoollista,
saivat apostolista opetusta ja kantoivat valkoista kastepukuaan. Sen he riisuivat vasta pääsiäispäivän jälkeisenä sunnuntaina (dominica in albis depositis), jota alettiin kutsua valkoiseksi sunnuntaiksi
kastepuvun värin mukaisesti. Tämän ns. pienen oktaavin (kahdeksan päivän jakso) eli juhlaviikon
rinnalle asetettiin seitsemän viikkoa kestävä pääsiäisriemun täyttämä ”suuri oktaavi”. Näin muodostui
juutalaisen kalenterin pesah- ja shavuot-juhlien tavoin 50 päivän juhlakausi, joka päättyi helluntaihin
(kr. he pentekoste hemera = viideskymmenes päivä pääsiäisestä lukien). Silloin tapahtunutta Pyhän
Hengen vuodatusta, josta Apostolien teot kertoo luvussa kaksi, alettiin viettää omana juhlanaan.
Kymmenen päivää sen edelle eli 40 päivää pääsiäisestä sijoittui helatorstai eli Herran Kristuksen
taivaaseenastumisen juhla (Ap. t. 1:3, 9).
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Helatorstaista helluntaihin ulottuvaa aikaa sanotaan novena-ajaksi. Yhdeksän päivän ajan kristityt
omistautuivat rukoukselle odottaessaan Pyhän Hengen vuodattamista.
Pääsiäistä edeltävä paastonaika
Sama 40 päivän aika (quadragesima) muodostui pääsiäistä edeltäväksi ajaksi, jolloin rukoillen, parannusta tehden ja paastoten valmistauduttiin Herran Jeesuksen kärsimys- ja ylösnousemusjuhlaan.
Sunnuntaisin ei kuitenkaan paastottu, koska jumalanpalveluksen sisältö ohjautui pääsiäisestä käsin.
Sunnuntai on viikoittainen pääsiäinen, ”pääsiäissakramentti” (Augustinus).
Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen muistelu antaa kirkkovuodelle ajan ylittävän
luonteen. Se katsoo yhtäältä taaksepäin Herransa kärsimykseen ja ylösnousemukseen ja toisaalta
eteenpäin hänen takaisin paluuseensa taivaan pilvien päällä.
Joulu ja adventti
Joulua on vietetty Roomassa noin vuodesta 330 ja Konstantinopolissa samoin noin vuodesta 380
lähtien 25. joulukuuta. Se on lähellä talvipäivänseisausta ja on riippumaton sunnuntaiden rytmistä.
Sijoittumisen perusteena on Jumalan Pojan lihaksi tulo eli inkarnaatio vuoden pimeimpänä aikana.
Se tuo käänteen kuolemasta elämään ja pimeydestä valoon. Näin torjuttiin esimerkiksi gnostilainen
käsitys siitä, että Kristus olisi vain kuolematon henkiolento, joka ainoastaan näennäisesti eli ja kuoli.
Ei niin, vaan hän oli todellinen ihminen, joka kuoli todella ja nousi kuolleista.
Samoin kuin pääsiäisen niin myös joulun ajankohta oli pitkään kiistanalainen vanhassa kirkossa.
Suuri osa varhaiskirkkoa vietti Herran Jeesuksen syntymää pääsiäispäivänä eli 15. Nisan-kuuta (25.
maaliskuuta) kevätpäiväntasauksen aikana tai 6. tammikuuta eli loppiaisena. Kuudes tammikuuta oli
Rooman valtakunnassa aikakausien vaihtumisen päivämäärä. Uuden aikakauden odotettiin koittavan
uuden hallitsijan syntymän myötä. Siihen liittyi toive kultaisen aikakauden alkamisesta.
Ambrosius (k. 397) ja Gregorios Suuri (k. 604) yhdistävät sen valon, joka loisti Herran Jeesuksen
synnyinyönä, ylösnousemuksen valoon pääsiäisaamuna. Hänen alhaisuutensa syntymätallin seimessä oli ristinkuoleman ennakointia. Tästä syystä joulu ei kilpaillut pääsiäisen kanssa juhlan arvossa,
vaan sitoi ne toisiinsa suotuisalla tavalla.
400-luvulta lähtien alettiin viettää adventinaikaa aluksi loppiaista edeltävänä paastona, joka alkoi 11.
marraskuuta. Se oli samalla Pyhän Martin muistopäivä (meillä 10.11.).
Uusi testamentti ja suuret juhlat
Kirkkovuoden kolmen suuren juhlan – joulun, pääsiäisen ja helluntain – vietto sai kiinteän muodon
noin vuoteen 400 mennessä. Juhlien aiheet ovat kuitenkin jo Uudessa testamentissa. Niistä juhlat
kasvoivat ehjästi jumalanpalveluselämän harjoittamisen myötä ja niiden pohjalta juhlakalenteri eli
kirkkovuosi muodostui orgaaniseksi kokonaisuudeksi. Silloin syntyneeseen ajalliseen kehykseen
myös oman kirkkomme sunnuntait ja juhlapäivät jäsentyvät.
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Kirkkomme latinalainen perinne
Suomen evankelis-luterilainen kirkkomme seuraa keskiaikaisen latinalaisen lännen perinnettä. Kirkkovuosi on kokenut uudella ajalla huomattavia muutoksia monissa kirkoissa, myös roomalaiskatolisessa kirkossa. Tätä ajatellen on todettava, että kirkkomme näyttäisi pitäytyneen muita läheisemmin
keskiaikaiseen latinalaiseen perinteeseen erityisesti Evankeliumikirjan osalta.
Bysantin perinteen samoin kuin orientaalisten kirkkojen kirkkovuosi ohjautuu kyllä kolmen suuren
juhlan mukaisesti, vaikka kirkkovuoden rakenne useimmiten noudattaa ns. oktoekhoksen eli kahdeksansävelmistön luomaa kahdeksan viikon rytmitystä.
Uskontunnustukset ja kirkkovuosi
On syytä korostaa, että kirkkovuosi on pohjimmaltaan syntynyt uskontunnustusten pohjalta ja jäsentyy niiden mukaisesti. Sen suuret juhlat ilmentävät Jumalan Pyhää Kolmiykseyttä. Kirkkovuoden
alkupuoli on Jumalan itseilmoitusta ja jälkipuoli Pyhän Hengen ohjaamaa pelastustaloutta. Jumala,
Pyhä Henki, ohjaa, opastaa, kurittaa, neuvoo, innostaa ja lämmittää vaeltavaa Jumalan kansaa eli
maailmanlaajuista kirkkoa halki aikojen, halki niiden vaarojen, vainojen, vaikeuksien ja kiusausten
Uuteen Jerusalemiin. Näin kirkkovuosi yhtäältä jäsentää itseensä vuoden kierron eli aurinkovuoden
syklin ja toisaalta antaa sille täyttymyksen uuden taivaan ja uuden maan luomisesta käsin.

5. Joulun, pääsiäisen ja helluntain uskonopillinen kuvaus
Yksittäisten pyhien yhteydessä niiden kuvaukset on esitetty suppeassa muodossa. On kuitenkin
tarpeellista, että joulun, pääsiäisen ja helluntain uskonopillinen esittely saa pyhien kuvauksia laajemman tarkastelun. Siksi se on kirjoitettu omaksi kokonaisuudekseen, johon myöhemmin vielä
paikoin viitataan.
Joulu
Adventtiajan odotuksen päätyttyä käymme yhdessä Betlehemin paimenten kanssa hämmästelemään
joulun ihmettä. Jumala syntyy ihmiseksi Neitsyt Mariasta meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden. Keskelle yön pimeyttä syttyy valo, ilo ja toivo. Meille annetaan Poika, jonka juuret ovat
”muinaisuudessa, ikiaikojen takana”, kuten profeetta Miika ennustaa (Miika 5:1).
Herran enkeli ympäröi paimenet väkevässä valohohteessa. Hänestä säteilee sama pelottava kirkkaus,
josta Jumala puhui Moosekselle Horebin vuorella (2. Moos. 3:2). Siksi enkeli kehottaa paimenia:
”Älkää pelätkö!” Paimenet kuulevat enkeliltä iloviestin (Luuk. 2:11): ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”
Teille on syntynyt Vapahtaja! Jouluyön, -aamun ja -päivän kuvissa joulun tähden valo loistaa kahdeksankertaisena. Kun adventtiajan neliö on täydellisyyden luku, on kahdeksankulmio uuden aikakauden tunnus. Nyt on syntynyt Kuningas, joka aloittaa uuden aikakauden.
Evankelista Johannes tiivistää joulun ihmeen ylistykseen kutsuvin sanoin (Joh. 1:14): ”Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä
ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Profeettojen ennustus siitä, että Jumala
on yllättävällä, ennakoimattomalla tavalla astuva kansansa keskelle, on nyt täyttynyt. Siksi Jee-
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suksen nimi on Immanuel, mikä merkitsee: Jumala on meidän kanssamme (Jes. 7:14, Matt. 1:23).
Halleluja!
Reformaattori Martti Luther muotoilee tämän ihmeen Vähän katekismuksen toisen uskonkappaleen
selityksessään Nikean uskontunnustusta myötäillen: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus, tosi Jumala,
Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös tosi ihminen, syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani
– –.” Lutherin mukaan Jumala, Isä, synnyttää iankaikkisuudessa jatkuvasti Sanan eli Pojan. Tietyssä
historiallisessa vaiheessa Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki yhdessä – tekee päätöksen ihmiskunnan
lunastamiseksi. Lunastuspäätöksen motiivi on tulisen uunin tavoin hehkuva Jumalan, Isän, rakkaus
luotujansa kohtaan. Pyhä Henki kuuntelee Isän ja Pojan keskustelua. Jumala tekee sisällään lunastuspäätöksen. Sen johdosta Jumalan Sana eli Poika inkarnoituu eli syntyy ihmiseksi Betlehemin talliin.
Jumala, Pyhä Henki, kuuntelee tätä kaikkea niin hartaasti, että enkelit virittävät jouluyönä paimenten
kedolla juhlavirren: ”Kunnia Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha ihmisille, joita (nyt) koskee
hänen pelastustahtonsa.”
Luther ymmärtää Isän iankaikkisuudessa tapahtuvan synnyttämisen siten, että Isä lausuu itsestään
Sanan, jota Pyhä Henki kuuntelee. Näin erottuvat Pyhän Kolminaisuuden persoonat toisistaan. Miten
suhtautuvat toisiinsa Pojan ikuinen syntyminen Isästä eli loputon muotoutuminen Sanaksi ja hänen
syntymisensä ihmiseksi ajanlaskumme alussa Betlehemin talliin? Se on paradoksi, käsityskykymme
ylittävä salaisuus. Silti se on tosi ja varma. Voimme vain tunnustaa: Jumalan vapaus on niin suuri, että
hän voi olla samalla kertaa ikuisuudessa ja sitoutua historiaan.
Pelastustalouden käynnistyminen Betlehemin tallissa ei koske kuitenkaan vain ihmiskuntaa, vaan
myös Jumalaa itseään. Iankaikkisuudessa Jumalan tekemä lunastuspäätös muuttaa häntä itseään siten, että Jumalan tapa olla yksi ja kolme alkaa avautua ja tarkentua aikaisempaan verraten meitä
hämmentävällä ja haastavalla tavalla.
Olemme tässä salaisuuden äärellä, joka sähköistää kaikki hengen kykymme. Se vie ihmisen mykistävään ihmettelyyn ja ihasteluun, jota kutsumme ylistämiseksi. Ylistäminen kasvaa siitä sisäisestä
vakuuttuneisuudesta, että vain palvova ylistys on oikea, tämän ihmeellisen kokemuksen mukainen
vastaus Jumalalle. Tämän osoittaa myös enkelten laulu jouluyönä Betlehemin kedolla. Myös enkelit
reagoivat Jumalan tekemään lunastuspäätökseen ja Pojan lihaksi tulemiseen ylistämällä.
Pääsiäinen
Herra Jeesus Kristus laskettiin pitkäperjantaina illansuussa kalliohautaan. Uskomme mukaan hän laskeutui vieläkin syvemmälle: ”– – astui alas tuonelaan” (descendit ad inferos). Hän on koonnut itseensä
koko maailman synnin, kaikki menneen ajan, nykyhetken ja tulevan ajan julmuudet, kieroudet, himot, epätoivon ja kuoleman kauhun ja kärsii nyt niistä syyttömänä niiden ansaitseman rangaistuksen
eli helvetin tulen. Hän on siis laskeutunut alemmaksi kuin kukaan muu ihminen. Samalla hän on
kuitenkin ylin.
Tämä ihmeellinen asia on Hiljaisen lauantain kuvassa havainnollisessa muodossa. Hän, joka on ylin,
on nyt alin. Ennustuksen mukaisesti (1. Moos. 3:15) näemme siinä, kuinka ihminen iskee käärmeen
pään murskaksi – käärmeen, joka on iskenyt häntä kantapäähän ristin jalkatukeen lyödyllä terävällä
naulalla.
Näin Jumala tuhoaa itsessään kaiken pahan, vapauttaa meidät siitä ja tekee meidät osalliseksi omasta
elämästään. Helvetin tulessa kärsivä Herra Kristus toimii ensimmäisen käskyn mukaisesti ja odottaa
Jumalan tekevän hänelle oikeutta. Näin Jumala on yksi. Tämän ymmärtäminen edellyttää kuitenkin,
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että tunnustan Herran Kristuksen, Jumalan ja ihmisen, astuneen helvetin tuleen minun syntieni tähden. Silloin meille avautuu se yli ymmärryksemme käyvä asia, että näin Jumala yhtäältä osoittautuu
yhdeksi ja samalla kolmeksi. Pyhä Henki kantaa Herran Kristuksen sanattomat huokaukset Jumalan
luo ja on siten herättävä hänet kuolleista.
Luther käsittelee tätä aihetta selittäessään Jaakobin portaita tai tikkaita:
”Tätä on ´ominaisuuksien yhteisyys´ (lat. communicatio idiomatum). Herra Jumala, kaiken Luoja,
joka on kaiken yläpuolella, on korkein ja alin niin, että me joudumme sanomaan: Tuo mies, joka on
ruoskittu, kuoleman ja Jumalan vihan alainen, synnin ja kaiken kärsimyksen alainen, suorastaan helvetin oma ja alin helvetinkin alla, hän on korkein Jumala. Mihin tämä perustuu? Siihen, että hän on
yksi ja sama persoona. Hänen luontonsa on kahdenlainen, mutta persoona ei ole jaettu. Kumpikin on
siis totta: korkein Jumala on alhaisin luotu, josta on tehty kaikkien ihmisten palvelija, joka on syösty
vieläpä Perkeleen alaiseksi. Toisaalta taas kaikkein alhaisin luotu, ihmisyys eli ihminen, istuu Isän
oikealla puolella kaikkein korkeimmalle korotettuna. Hän alistaa allensa enkelit, ei ihmisluontonsa
tähden, vaan ihmeellisen yhdistymisen ja ykseyden ansiosta, joka perustuu kahteen vastakkaiseen
luontoon, joita on mahdotonta yhdistää, mutta jotka liittyvät toisiinsa samassa persoonassa.” (Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 25–31. Latinasta suom. Heikki Koskenniemi. Suomen Luther-säätiö.
Helsinki 2006, s. 305.)
Luther kuvaa tätä ihmeellistä tapahtumaa myös kirjassaan Kristityn vapaudesta:
”Tämän hän teki, kun hän kärsi, kuoli, astui alas helvettiin ja osoitti olevansa kaiken voittaja. Hän osoitti myös, että synti, kuolema ja helvetti eivät voineet häntä niellä. Tästä seuraa välttämättä, että kaikki
tämä paha on voitettu ja nielty tässä hänen ihmeellisessä kaksintaistelussaan. Hänen vanhurskautensa
on kaikkien syntejä suurempi, hänen elämänsä kaikkea kuolemaa väkevämpi ja hänen autuutensa
kaikkea helvettiä voimallisempi. Näin uskova sielu tulee tämän Kristukseen, sulhaseen perustuvan
uskon pantin välityksellä vapaaksi kaikista synneistä, kuoleman ja helvetin pelosta.” (Kristityn vapaudesta. Latinasta suom. Lauri Haikola. Vaasa 1983, s. 22.)
Mietiskellessämme sitä, mitä tapahtui Herramme ruumiille ”kaikkein alimmaksi asetettuna”, joudumme myöntämään, ettemme käsitä laisinkaan, kuinka tämä biologiseen perustaansa sidottu ruumis
muuttuu hengelliseksi ruumiiksi. Paavali puhuu siitä kuoleman nielemisenä (1. Kor. 15:54). Elämä
nielee kuoleman. Tämä voittoisa uusi on siinä, ettei ikuista elämää ole ilman ajallista kuolemaa. Ikuista elämää ei siis ole ilman sitä, että Herra Jeesus kuoli ristillä ja lepäsi kuolleena haudassa. Vain näin
ikuinen elämä on sitä, mitä se on. Jumala ei tässä luo tyhjästä, vaan panee sen tyhjän, joka kuoleman
jäljiltä syntyy, palvelemaan itseään. Sen seurauksena elämä itse muuttuu. Se saa lopunajallisen kehityssuunnan, se kirkastetaan eli se ei enää rajoitu vain maallis-ruumiilliseen.
Herra Jeesus sanoo itsestään: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä” (Joh. 11:25). Tämä tarkoittaa sitä,
että hänessä ja hänen toimestaan kuolema on nyt siirtymistä elämään (lat. transitus, kr. metabasis).
Ikuinen elämä syntyy meissä hänen kuolemassaan ja hänen kuolemastaan. Paavali puhuu vanhan
ruumiin riisumisesta ja uuteen, hengelliseen ruumiiseen pukeutumisesta (2. Kor. 5:2–4). Tätä hän
havainnollistaa siemenen kuolemisella ja siitä syntyvällä korrella. Siemenen on kuoltava, että korsi
voi kasvaa. (1. Kor. 15:36–37.)
Hämmentävä, outo, suorastaan häkellyttävä Herra Kristus on oppilailleen myös siitä syystä, että hän
on vapaa tämän meille tutun todellisuuden rajoituksista. Hän liikkuu vaivatta läpi seinien ja kalliopaasien. Hän on tätä todellisuutta väkevämpi eikä hän ole enää sidottu aikaan. Hän tulee samalla
kertaa menneisyydestä, tulevaisuudesta ja on alati läsnä niin mennessä kuin tulevassakin. Hänen vapautensa on rajaton. Meidän tuntemamme aineellisuus on hänessä läpinäkyvää ja lävitseen laskevaa.
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Aineellisuuden meidät sitova muoto ja hahmo katoavat ja menettävät voimansa hänen läsnäolossaan.
Paavali muotoilee sen näin: ”Tämän maailman muoto on katoamassa” (1. Kor. 7:31 vuoden 1938
käännöksen mukaan). Uusi maailma ei tule vasta sen jälkeen, kun vanha on kadonnut, vaan vanha
katoaa, kun uusi tulee.
Tässä pohdimme salaisuutta, joka ylittää käsityskykymme. Pietari julistaa yksiselitteisesti, että Jumala herätti kuolleista ”tämän Jeesuksen” (Ap. t. 2:32). Kuinka hän sen teki? Jumala herätti kuolleen
Jeesuksen sanallaan. Tässä on syytä palauttaa mieleen ensin Herramme oma sana saddukeuksille
(Matt. 22:32): ”Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.” Kun Herra Jeesus tässä sanoo Jumalan olevan patriarkkojen Jumala, he olivat kuolleet jo kauan sitten. Jumala kuitenkin muistaa heidät – ja se on heille elämä. ”Hänelle kaikki
ovat eläviä” (Luuk. 20:38). Samalla tavalla kuin Jumala muisti Nooan arkissa, hän muisti haudassa lepäävää Jeesusta ja herätti hänet kuolleista. Jumala käski sitä meripetoa, jonka sisällä profeetta Joona
oli, oksentamaan profeetan kuivalle maalle (Joona 2:11). Samoin hän muisti Poikaansa kalliohaudassa
ja herätti hänet kuolleista. Sen hän teki sanallaan, jonka löydämme Jesajan kirjasta (26:19): ”Herätkää
ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte!”
Ylösnoussut istuu nyt Isän oikealla puolella. Myös häneen uskovat, hänen veljensä ja sisarensa, ovat
Isän sylissä. Mikä riemu, mikä yli ymmärryksen käyvä ihanuus ja sanomaton salaisuus sisältyykään
tähän ihanaan, mykistävään sanomaan. Herran Jeesuksen kädessä ovat nyt kuoleman ja tuonelan
avaimet (Ilm. 1:18).
Pääsiäisenä koko kristikunta riemuitsee: Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti. Kaksi
kuukautta on valmistauduttu pääsiäiseen. Sen voittosanomaa kaiutetaan riemuiten viisikymmentä
päivää aina helluntaihin asti.
Helluntai
Helatorstaista alkavana novena-aikana valmistaudutaan helluntaihin rukoilemalla Pyhän Hengen
seitsemää lahjaa (septenarium, ks. Jes. 11:2). Helluntain valmistautumisaika on lyhyt, mutta jälkivietto taas kestää jopa enemmän kuin puolet kirkkovuodesta eli enimmillään 26 sunnuntaita, lisäksi tulevat valvomisen sunnuntai ja tuomiosunnuntai. Silloin taas, kun pääsiäinen on myöhäisimpänä
mahdollisena ajankohtana, helluntaijakso on yhteensä 20 sunnuntaita eli vain noin viisi kuukautta.
Helluntaijakso on riemuitsemista siitä, että Jumala on läsnä keskellämme uudessa temppelissään
eli kirkossa. Samalla se on uskon harjoitukseen panemista. Siksi on luontevaa rinnastaa se valitun
kansan autiomaavaellukseen. Nyt itsensä ilmoittanut ja meidät pelastuksensa salaisuuteen sulkenut
Jumala, Pyhä Henki, johtaa uutta Jumalan kansaa eli kirkkoa yläsalista (Ap. t. 1:13) sen matkalla
Uuteen Jerusalemiin. Siksi helluntaiajan sunnuntait ovat kuin pysähdys- ja levähdyspaikkoja, joissa
opetellaan, omaksutaan ja harjoitellaan Jumalan ilmoituksen sisältöjä.
Jouluna Jumala, Isä, on ensisijainen toimija, pääsiäisenä Poika, joka ottaa kantaakseen maailman synnin. Helluntaina ensisijainen toimija on Pyhä Henki. Nikean uskontunnustuksen mukaan ”me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja
Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.”
Luther kirjoittaa, että jouluna Pyhä Henki kuuntelee Isän ja Pojan tekemää lunastuspäätöstä ja virittää
enkelit sitä ylistämään inkarnaation tapahtuessa. Pääsiäisenä Pyhä Henki herättää Herran Jeesuksen
kuolleista. Isä tunnustaa hänet vanhurskaaksi ja asettaa hänet istumaan oikealle puolelleen.
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Lutherin mukaan Pyhän Kolminaisuuden sisälle on pystytetty saarnatuoli (Saarna Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, WA 46, 59–60). Helluntaina Pyhä Henki saarnaa ja Isä ja Poika kuuntelevat sitä.
Mitä Pyhä Henki saarnaa? Hän saarnaa näin: Suurimmaksi syntiseksi tullut Herra Jeesus on vanhurskautettu yksin uskosta. Hän istuu nyt kirkkaudessa Isän oikealla puolella. – Tätä enkelitkään eivät
pysty käsittämään.
Alin on nyt Korkein. Hän, alin, on kuitenkin yksi ja sama kuin ylin (vrt. Ef. 4:10). Juuri tällaista Pyhä
Henki saarnaa Pyhän Kolminaisuuden sisällä. Se on ehjästi sopusoinnussa sen kanssa, mitä Herra
Kristus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen oppilailleen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” (Matt. 28:18–19.)
Kun Pyhä Henki saarnaa helluntaina Pyhän Kolminaisuuden sisällä, kaikki kansat kuulevat ylistettävän Jumalaa omalla kielellään. Näin kumoutuu se hajaannus, joka alkoi Baabelin tornin rakentamisesta (1. Moos. 11). Pyhän Hengen vuodattaminen helluntaina aloitti globalisaation. Nyt kaikki kansat
kuulevat ylistettävän yhtä ja samaa Jumalaa omalla kielellään. Siihen tarvitaan kaikkia kieliä, koska
Herran Kristuksen ihmeellistä ykseyttä ja hänen käsittämätöntä pelastustyötään ei voida muuten
riittävästi ylistää. Pyhä Henki on se vapaus ja luo sen vapauden, joka irrottaa kaikki kansat ja kielet
orjuuttajistaan ja antaa niille saman vapauden kuin Hengellä on itsellään. Hän mahdollistaa Herran
Kristuksen ylistämisen.
Pyhän Hengen saarna Kolmiykseyden sisällä vaikuttaa siis ulospäin sen, että kaikki kansat ja kielet
alkavat ylistää Vapahtajaa. Samalla se on niille ennakoituvaa viimeistä tuomiota. Pyhä Henki nimittäin paljastaa kansojen synnin, koska ne eivät usko Herraan Jeesukseen, Jumalaan ja ihmiseen. Pyhä
Henki osoittaa myös vanhurskauden eli sen, että Herra Kristus, suurin syntinen, on nyt Isän oikealla
puolella, ja on ainut vanhurskas. Lisäksi Pyhä Henki näyttää sen, että Pääorjuuttaja eli Saatana, on
tuomittu.
Pyhä Henki ”lähtee Isästä ja Pojasta”. Näin lausutaan uskontunnustuksessamme. Luther ymmärtää
tämän siten, että Isä, Sanan synnyttäjä ja lausuja ja Poika, Isän itsestään muodostama Sana, antavat
itsensä Pyhälle Hengelle. Tämä on vastoin kaikkea sitä, mihin itsekkyyteemme orjuutettuina olemme
tottuneet. Otaksumme, että näin tehdessään kumpainenkin – niin Isä kuin Poikakin – menettävät
itsensä tai ainakin jotakin itsestään. Tosiasiassa juuri näin tehdessään kaikkien kolmen olemistapa
muodostuu siten persoonaksi, että myös langennut ihminen voi sen avulla tulla oikeaksi ihmiseksi,
siis oikeaksi persoonaksi. Nyt me emme ole sitä. Orjuuttajamme ovat vieneet meiltä sisäisen vapauden. Sitä on vain hitunen jäljellä. Meidän on kuitenkin mahdollista tulla Sanan muotoisiksi ja
sen avulla kasvaa oikeiksi persooniksi. Tämä mahdollistuu Pyhässä Hengessä eli hänessä ja hänen
vapaudessaan.
Kun Pyhä Henki saarnaa Jumalan sisällä, saarnan kuulemisen subjekti täällä ulkopuolella on ensisijaisesti aina kansa ja kieli, yksityinen uskova vain kansansa ja kieliyhteisönsä jäsenenä. Näin siksi, että
kuuleminen edellyttää kieltä, joka tekee kuullun ymmärrettäväksi. Kieli syntyy siitä, että Jumala luo
Sanallaan Pyhässä Hengessä. Syntiinlankeemuksen jälkeisessä tilassa kieletkin ovat orjuutettuja. Niiden kyky avautua Sanan mahdille on heiveröinen. Pyhän Hengen saarna Jumalan sisällä käy poistamaan kielten orjuutta ja vapauttaa ne ylistämään Jumalan pelastustekoja. Pyhä Henki on lohduttaja.
Hän lohduttaa siten, että kaikki on jo valmiina: Herra Kristus on avannut meille tien Isän sydämelle.
Halleluja!
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6. Tunnuskuvien rakenne
Tunnuskuvat esittävät kunkin juhlan ja sunnuntain keskeisen sisällön. Kuva-aiheet on saatu Evankeliumikirjan raamatunteksteistä. Kuvaa ympäröivä kehys ilmentää kirkkovuoden ajankohtaa ja noudattaa sen liturgista väriä. Kehyksen ylä- ja alapuolella on päivän antifonista tai psalmista muodostettu tunnusteksti, joka on luonteeltaan tavallisesti rukous tai ylistys. Se, kuva-aihe ja kehys ovat
vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. Yhdessä ne edistävät sanoman ajankohtaistumista, vastaanottamista ja mieleen painumista.
Tunnustekstit
Kuvan ylä- ja alapuolelle sijoitetut tekstit on pyritty tekemään siten, että ne yhdessä sen ja sitä ympäröivän somistetun kehyksen kanssa rakentuvat kokonaisuudeksi.
Tunnustekstit on otettu yleensä lyhentäen päivän psalmiantifonista. Eräissä tapauksissa, joissa antifoni ei käy yhteen kuva-aiheen kanssa, on käytetty psalmia, hallelujasäettä tai muuta tekstiä. Tunnustekstit on pyritty tekemään siten, että ne yhdessä kuvan ja sitä ympäröivän kehyksen kanssa
rakentuvat kokonaisuudeksi. Ne tukevat rukousta, virittävät ylistykseen ja avaavat meille juhlan tai
sunnuntain sanomaa puhuttelevalla ja mieleen painuvalla tavalla.
Kehys ja liturgiset värit
Kullakin kirkkovuoden kaudella on oma kehyksensä. Se noudattaa kauden liturgista väriä.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään viittä liturgista väriä:
Valkoinen kuvaa iloa, kiitosta, puhtautta ja autuutta. Se on myös Jumalan, Kristuksen, taivaan enkelien ja pyhien symboli. Valkoista käytetään kirkkovuoden suurina juhlapäivinä kuten ensimmäisenä
adventtina, jouluyönä ja joulupäivänä, pääsiäisyönä, pääsiäispäivinä ja helatorstaina sekä loppiaisena, kynttilänpäivänä, Marian ilmestyspäivänä ja mikkelinpäivänä. Valkoisen rinnalla voidaan käyttää
myös hopean ja kullan värejä.
Punainen on Pyhän Hengen, veren, tulen ja todistuksen väri. Punaista käytetään muun muassa helluntaina, pyhäinpäivänä sekä apostolien ja marttyyrien (esim. Stefanos ja Henrik) päivinä.
Vihreä kuvaa toivoa ja iankaikkista elämää, mutta on myös elämänvoiman ja kasvun väri. Vihreää
käytetään toisesta loppiaisen jälkeisestä sunnuntaista laskiaiseen sekä lähes kaikkina helluntain jälkeisen kauden pyhinä.
Violetti on katumuksen, odotuksen ja valmistautumisen väri. Sitä käytetään toisena, kolmantena ja
neljäntenä adventtisunnuntaina sekä paastonaikana ja hiljaisella viikolla. Violetin rinnalla voidaan
käyttää myös sinistä.
Musta on kuolemansurun ja katoavaisuuden väri. Sitä käytetään Jeesuksen kuolinpäivänä eli pitkäperjantaina ja sitä seuraavana hiljaisena lauantaina.
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Kehyksen muoto
Kullakin kirkkovuoden kaudella on sen luonnetta ilmentävä kehyksen muoto. Muotoja on yhteensä
kolme. Ne ovat neliö, kahdeksankulmio ja kaksitoistakulmio.
Adventtiajan kehys on neliö:
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Antiikin Lähi-Idässä neljä on täydellisyyden ja kokonaisuuden, jopa kaikkeuden luku. Raamattu puhuu maailman neljästä kulmasta (Jes. 11:12) tai äärestä (Hes. 7:2) ja taivaan neljästä tuulesta (Dan.
7:2). Kaksi kertaa neljä eli kahdeksan on puolestaan uuden aikakauden luku. Tältä pohjalta adventin
neliönmuotoinen kehys erottuu joulun ja joulujakson kehyksestä, joka on kahdeksankulmio.
Joulun ja joulujakson kehys on kahdeksankulmio:

•.,--
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•

Kehys ilmentää sitä, että joulu tuo täyttymyksen ja siten täydellistymisen kaikkeen siihen, mitä adventinaikana odotetaan.
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Paastonaikaa edeltävien pyhien, paastonajan ja helluntaijakson kehys on kaksitoistakulmio:

Herra Jeesus valitsi itselleen kaksitoista opetuslasta Israelin kahdentoista heimon lukumäärän mukaisesti. Heille hän jo ennakolta ilmoitti kärsivänsä häpeällisen kuoleman ja nousevansa kolmantena
päivänä kuolleista. Tätä ilmentää paastonajan kehyksen muoto.
Helluntaina Pyhä Henki synnyttää Jumalan juhlajoukon eli kirkon. Sen itseymmärrys ja toiminta nojaa
kahdentoista apostolin sille välittämään sanomaan ja perinteeseen. Tätä ilmentää helluntaijakson kehys.

Kehyssomisteet
Kehyssomisteita on neljänlaisia: tähti, orjantappuraköynnös, palmunlehväköynnös ja viiniköynnös.
Adventti- ja jouluajan kehyssomiste on tähti:
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-----_.........
-Idän tietäjiä Betlehemiin ohjannut tähti on adventti- ja jouluajan kuvien kehyssomiste. Adventtiaikana
tähtien lukumäärä lisääntyy joulun lähestyessä. Tähtienväliset katkoviivat ilmentävät tähden loistetta.
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Paastonajan kehyssomiste on orjantappuraköynnös:

Herran Kristuksen päähän asetettiin piikikkäistä orjantappuroista tehty päähine. Sitä ilmentää ennakoivasti paastonajan kehyksen somiste. Piikikkyys lisääntyy sunnuntai sunnuntailta paastonajan
edetessä.
Pääsiäisen ja pääsiäisajan kehyssomiste on palmunlehvä:

Herran Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin levitettiin tielle palmunoksia. Niillä antiikissa tervehdittiin myös ylhäisen arvohenkilön saapumista. Kehyksen somiste ilmentää Vapahtajan ylösnousemuksen tuomaa iloa.
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Helluntain ja helluntaijakson kehyssomiste on viiniköynnös:

Herran Jeesuksen oman sanan mukaisesti (Joh. 15:1) hän on viinipuu ja häneen uskovat ovat sen oksia. Tätä ihmeellistä viinipuun ja sen oksien yhteen kuuluvuutta ilmentää helluntaijakson kehyksen
somiste.
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II Kirkkovuoden pyhäpäivät ja niiden kuvat
Kirkkovuosi jakautuu suurten juhlien mukaisesti kolmeen jaksoon. Jaksoista ensimmäinen on joulujakso, joka alkaa 1. adventista ja päättyy 6. sunnuntaihin loppiaisesta. Toinen on pääsiäisjakso,
joka alkaa 3. sunnuntaista ennen paastonaikaa (septuagesima) ja päättyy 6. sunnuntaihin pääsiäisestä.
Kolmas on helluntaijakso, joka alkaa helluntaiaatosta ja päättyy tuomiosunnuntaihin.

1. Joulujakso
Kirkkovuoden suurten juhlien vietossa on kolme vaihetta: valmistautuminen, juhla ja juhlan jälkivietto. Joulun kohdalla ne muodostuvat seuraavasti:
– joulua edeltävä valmistautumisvaihe on adventtiaika
– joulun juhla-aika kestää jouluaatosta toiseen sunnuntaihin joulusta
– joulun jälkivietto muodostuu loppiaisesta ja sen jälkeisistä sunnuntaista.

1.1. Adventtiaika
Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Joulua edeltävä adventtiaika sai alkunsa jo
400-luvulla ja vakiintui koko läntisessä eli latinalaisessa kristikunnassa keskiajan lopulle tultaessa.
Ensimmäisessä messukirjassamme (Missale Aboense, 1488) adventtisunnuntait ovat jo elimellinen
osa kirkkovuotta.
Adventti tulee latinan sanasta Herran tuleminen (lat. adventus Domini). Herran Jeesuksen syntymää
edeltää täyttymystään odottava aika, josta profeetat ovat ennustaneet. Jumala on lähettävä omalle
kansalleen ja kaikille kansoille Vapahtajan.
Vapahtajan odottaminen on valmistautumista hänen saapumiseensa. Sen vuoksi seurakunta kuuntelee lupauksia hänen tulostaan ja virittäytyy niiden toteutumiseen. Se tapahtuu parhaiten osallistumalla joulun valmistautumisajan eli adventtiajan jumalanpalveluksiin.
Ensimmäisen adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista on vanhastaan alkanut jouluaattoon asti
ulottuva adventtipaasto. Sitä kutsutaan myös pieneksi paastoksi erotuksena pääsiäistä edeltävästä
suuresta paastosta.
Adventtiajan raamatuntekstit puhuvat Kristuksen tulemisesta neljässä merkityksessä:
– Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesus-lapsessa (Kristuksen ensimmäinen tuleminen)
– Jeesuksen tuleminen lupausten täyttäjänä kansansa keskelle
– Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskelle ja ihmisten sydämiin
– Kristuksen tuleminen kaikkeuden Herrana aikojen lopulla (Kristuksen toinen tuleminen).
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Nämä näkökulmat ilmenevät myös adventtipyhien latinankielisissä nimissä, joita esimerkiksi Turun
piispa Eerik Sorolainen käytti Postillassaan (1621).
Neljäs adventtisunnuntai omistetaan useimpien kirkkojen tavoin lasta odottavalle Marialle.
Adventtiajan tunnuskuvien kehys on neliö. Neljä oli Raamatun maailmassa täydellisyyden luku.
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1. adventtisunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 21:1–9:
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi
opetuslastaan ja sanoi heille: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille
jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian.»
Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:
– Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee!
Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla,
työjuhdan varsalla.
Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat
niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät
vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki
hänen edellään ja perässään, huusi:
– Hoosianna, Daavidin Poika!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Hoosianna korkeuksissa!

Hoosianna! ”Auta!” Kirkkovuosi aloitetaan tällä riemuitsevalla avunhuudolla. Sillä tervehditään siunattua, Daavidin huoneen juurivesaa
(Jes. 11:10), joka tulee ”Herran nimessä” (Ps.
118:25–26; Matt. 21:9). Tämä tarkoittaa, että
saapuva Kuningas on ilmoittava meille sen nimen, jonka Mooses sai kuulla Jumalalta palavassa pensaassa (2. Moos. 3:6, 14). Enemmän,
hän itse osoittautuu tuoksi nimeksi. Siksi hänellä on vasemmassa kädessään kirjakäärö – merkkinä siitä, että juuri hänessä alkavat toteutua
profeettojen ennustukset. Hän ratsastaa aasilla
profeetta Sakarjan ennustuksen (9:9) mukaisesti: ”Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on
nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.”

mi tarkoittavat hänen kahta luontoaan. Hän on
tosi ihminen ja tosi Jumala. Peukalon kanssa
yhteen liitetyt kaksi muuta sormea viittaavat
Pyhään Kolminaisuuteen, Isään, Poikaan eli häneen itseensä ja Pyhään Henkeen.
Jeesuksen pään yllä on ristisomisteinen kehä
(gloria). Pienet kullanväriset kruunut neliön
kulmissa osoittavat hänen maailmanlaajuisen
kuninkuutensa. Hän on taivaan neljän tuulen ja
maailman neljän kulman, niin idän kuin lännen,
niin pohjoisen kuin etelän Kuningas.

Jeesuksen kautta ”tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä” (Ap. t. 3:25). Siksi saapuvan Kuninkaan oikea käsi on siunaavassa
asennossa. Yhteen ojennetut etu- ja keskisor-
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HOOSIAN.NA

Luoksesi, Siion, saapuu vanhurskas auttaja.
Tie vaattein, lehvin peitä ja huuda riemusta.
Hänelle kiitos anna ja laula: Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, ken meille tuo elämän.
(Virsi 5:2.)
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1. adventtisunnuntain jälkeinen viikko
Ilm. 2:1–5, 7:
»Kirjoita Efesoksen seurakunnan enkelille:
Näin sanoo hän, jolla on oikeassa kädessään seitsemän tähteä ja joka käyskentelee seitsemän kultajalkaisen lampun keskellä:
Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja
ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni
tunnustamisen tähden etkä ole antanut periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi
ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet
tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan.
Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä
elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa.»

Ensimmäistä adventtia sävyttää ilo profeettojen
kuuluttaman nöyrän Kuninkaan tulosta. Sen liturginen väri on valkoinen. Tämän viikon maanantaista alkaa joulua edeltävä paastonaika,
jota sanotaan pieneksi paastoksi erotukseksi
pääsiäistä edeltävästä suuresta paastosta. Siksi
liturginen väri vaihtuu violetiksi. Adventtiajan
liturgisena värinä voidaan käyttää myös sinistä
(kuten kuvan kehyksessä), ja violetti omistetaan suurelle paastolle.

tuksesta. Hän odottaa, että hehkuisimme ”ensi
ajan rakkauden” (Ilm. 2:4) kaltaista intoa tunnustautumalla häneen, joka on ensimmäinen ja
viimeinen, kaiken Luoja ja kaikkien tuomari.
Kehyksessä oleva tähti on pilkahdus juhlasta,
jota kohti olemme kulkemassa. Tunnusteksti
on Ilmestyskirjan viimeisestä luvusta (22:13):
”Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen,
alku ja loppu.”

Johannes Kastaja, Herran edelläkävijä, saarnaa
parannusta: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle (Matt. 3:2)!” Johannes oli
pukeutunut kamelinkarvaviittaan ja hänellä oli
vyötäisillään nahkavyö, kuten profeetta Elialla
aikanaan (Matt. 3:4; 2. Kun. 1:8). Vapahtaja itse
piti Johannesta uutena Eliana (Matt. 17:12).
Kuvassa Herra itse, taivasten valtakunnan tuoja, on seurakuntiensa keskellä Ilmestyskirjan
kuvaamalla tavalla (Ilm. 1:13–16). Hänen päänsä ympärillä on säteilevä helmikehä Jumalan
valtakunnan merkkinä. Taustana on elämänpuu. Vapahtaja kehottaa meitä vakavasti parannukseen penseydestä ja vetelästä uskonharjoi-
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Suo meidän aina valvoa ja kestää uskossamme.
Rohkaise heikot armolla, kun saavut, auttajamme,
kun kohta huudon pauhina soi sydänyössä valtava:
Nyt ylkä häihin saapuu!
(Virsi 11:3.)
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2. adventtisunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 21:25–36:
Jeesus sanoi:
»Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä
ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä
on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan
pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»
Hän esitti heille myös vertauksen:
»Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että
Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.»
(»Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä,
niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää.
Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on
tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.»)

Profeetat odottavat Herran päivää, jolloin Jumala itse ilmestyy (Hes. 30:3). Silloin ”taivaat
katoavat jylisten” ja luodaan uudet taivaat ja
uusi maa (2. Piet. 3:10, 13). Kristuksen nähdään
tulevan pilvissä kunniassaan, ”Isänsä ja pyhien
enkelien kirkkaudessa” (Luuk. 9:26). Tätä täyttymystä odotamme toisella adventtiviikolla.

panemaan täysi toivo siihen armoon, joka sille
annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä (1.
Piet. 1:13).
Se huokaa odottaen: ”Ilmesty kirkkaudessasi,
tule avuksemme” (päivän antifonista, Ps. 80:2–3).
Kuvan aurinko, kuu ja tähdet viittaavat Jeesuksen sanoihin päivän evankeliumissa (Luuk.
21:25): ”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy
merkkejä.” Kuvateksti tulee päivän psalmiantifonista (Ps. 80:2–3): ”Kuule meitä, Israelin paimen, ilmesty kirkkaudessasi. Osoita voimasi,
tule avuksemme.”

Violettitaustasta, sisältäpäin salaisuudesta
avautuva soikio eli mandorla on kristillisen
kuvaperinteen käyttämä kuva kirkkaudestaan
luoksemme astuvasta Herrasta. Raamatun ennustukset tulevasta Voidellusta pitävät siis sisässään alhaisuuteen ja korkeuteen puetun tulijan. Merkkinä tästä Kristuksen vaatetuksena on
punainen ihokas ja valohohtoinen viitta.
Kunniassaan saapuva Kristus ilmoittaa arvovaltaisesti kuin jo tilinteon päivän avaten: ”Taivas
ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa” (Luuk. 21:33). Seurakuntaa kehotetaan
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Siis ajan merkit nähkää: uutta luodaan,
puu kukkii, kesä keskellemme tuodaan.
On päivä Kristuksen. Nyt polvillemme!
Kunnian Herra tuntee kurjuutemme.
(Virsi 160:3.)
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3. adventtisunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 11:2–10:
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään: »Oletko
sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?» Jeesus vastasi heille: »Kertokaa
Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,
spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,
kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.
Autuas se, joka ei minua torju.»
Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta:
»Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon
teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu:
– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,
hän raivaa sinulle tien.»

Kolmantena adventtina kuuntelemme Johannes Kastajaa. Hän ilmoittaa olevansa tien raivaaja (Matt. 11:10) häntä itseään suuremmalle,
jonka saapumista hän edelläkävijänä kuuluttaa.
Kastaja on autiomaassa kuin uskosta tyhjentyneessä maailmassa. Kun häneltä kysytään hänen erityistä tehtäväänsä, hän viittaa Herraan
Kristukseen, joka silloin ei vielä ollut aloittanut
julkista toimintaansa, ja sanoo: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin” (Joh. 1:29).

Kristillisessä kuvaperinteessä Karitsalla on voiton viiri. Vanhassa liitossa karitsa oli uhrieläin.
Tähän liittyen apostoli Paavali puhuu Kristuksesta pääsiäislampaanamme, joka on jo teurastettu (1. Kor. 5:7). Ilmestyskirjassa Kristus-karitsa on useasti esillä (esimerkiksi Ilm. 5:12).
Kivien kultainen väri viittaa Johannes Kastajan julistuksen lopunajalliseen luonteeseen.
Kehyksen kolme tähteä kertovat Herran syntymän olevan jo lähellä.

Näin sanoessaan Johannes on Herran oman sanan mukaisesti enemmän kuin profeetta (Matt.
11:9). Hän tunnisti ennakolta maailman Vapahtajan ja osoitti häntä kädellään.
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Tätä lasta, Johannesta, profeetaksi kutsutaan.
Herran edellä hän kulkee, lähtee tietä raivaamaan.
Niin saa kansa tuntea pelastuksen lahjana.
Herran armo meitä kantaa, anteeksi hän synnit antaa.
(Virsi 751:4.)
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4. adventtisunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 1:18–24:
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi,
että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei
halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef, Daavidin
poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa
sen synneistä.»
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
– Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –
se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

Neljäntenä adventtisunnuntaina alkaa loppuvaihe valmistautuessamme jouluun ja joulun
suureen ihmeeseen eli Jumalan Pojan ihmiseksi
tulemiseen.

Kuvakehyksen kaikissa neljässä kulmassa on
tähti. Tähdet ennakoivat joulun suuren tähden,
tähdistä suurimman ilmestymistä. Liljan kukkaan päättyvä sauva enkelin kädessä viittaa
profeetta Jesajan ilmoitukseen versosta, joka
puhkeaa Iisain kannosta (Jes. 11:1). Kristillisessä kuvaperinteessä Marialla on sinisävyisen
mekon päällä punainen viitta. Marian asenne
saamaansa tehtävään on nöyrä ja kiitollinen.

Maria, Herran Jeesuksen tuleva äiti, oli saanut
enkeliltä ilmoituksen siitä, että hän on synnyttävä Korkeimman Pojan. Tälle Jumala on antava
Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen ja loputtoman kuninkuuden (Luuk. 1:32). Kun Maria
ihmetteli kuulemaansa, enkeli lausui hänelle:
”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman
voima peittää sinut varjollaan” (Luuk. 1:35).
Näin myös tapahtuu.

Tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Ps.
42:6): ”Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.”

Marian raskaus ennen avioitumista askarruttaa
Joosefia. Joosef suunnittelee kihlauksen purkamista kaikessa hiljaisuudessa. Yöllä hänelle
ilmestyy unessa enkeli, joka vahvistaa hänelle lapsen sikiämisen olevan ”lähtöisin Pyhästä
Hengestä” ja käskee häntä ottamaan Marian
vaimokseen (Matt. 1:18–24). Näin Joosef myös
tekee. Hänen samoin kuin Mariankin sydän
täyttyy hämmästelevästä odotuksesta.
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Se mistä lauloi Jesaja on Neitsyessä täyttynyt:
enkeli ilmoituksen toi ja Henki täytti Marian.
Maria sanan siemenen uskoen ottaa kohtuunsa.
Kaikkeuttakin suurempaa näin kantaa Neitsyt sisällään.
(Hymni ”Jo kuulkoon koko maailma”, säkeistöt 2 ja 3. Agnoscat omne saeculum, suom.
Pekka Kivekäs. Voidaan laulaa esimerkiksi
virren 26 sävelmällä.)
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1.2. Jouluaika

Jouluaatto
Luuk. 2:1–14:
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
»Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

enkeli kehottaa paimenia: ”Älkää pelätkö!” Paimenet kuulevat iloviestin: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra.” Tämä Kristus on ”suuri ilo koko
kansalle”.

Adventtiajan odotus päättyy, profeettojen lupaukset ovat käymässä toteen. Aaton epistolassa (Ap. t. 13:23) kuulemme apostoli Paavalin
julistavan: ”Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan,
Jeesuksen”. Virressä (23) laulamme: ”On ruusu
Iisain juuren nyt kukkaan puhjennut.” Aivan pian
saamme käydä yhdessä Betlehemin paimenten
kanssa hämmästelemään tätä ihmettä (Luuk.
2:8–14).

Enkelin kädessä oleva ristisauva viittaa yhtäältä
syntyvän Vapahtajan edessä olevaan kärsimykseen ja toisaalta siihen, että risti on kukkaan
puhkeava elämänpuu. Kuvakehys on nyt muuttunut kahdeksankulmioksi. Luku kahdeksan on
kristillisessä perinteessä ikuisuuden ja uuden aikakauden luku. Se on täyttymystä kaikesta siitä,
mitä adventin aikana odotetaan. Nelikulmion
pienten tähtien sijasta kehyksessä on Betlehemin tähti merkkinä ennustuksen toteutumisesta:
”Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista” (4. Moos. 24:17).

Jumala syntyy ihmiseksi Neitsyt Mariasta meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden.
Keskelle yön pimeyttä syttyy valo, ilo ja toivo.
Meille annetaan Poika, jonka ”juuret ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana”, kuten profeetta
Miika ennustaa (Miika 5:1).
Herran enkeli ympäröi hämmentyneet paimenet väkevässä valohohteessa. Enkelistä säteilee
sama pelottava kirkkaus, jossa Jumala ilmestyi
Moosekselle Horebin vuorella (2. Moos. 3). Siksi
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Paimenet nyt valvovat, enkeliltä kuulevat:
Syntynyt on lapsonen, Vapahtaja ihmisten.
Kiitos olkoon Jumalan, kun hän saapui Pojassaan
armahtamaan luotujaan.
(Virsi 19:2.)
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Jouluyö
Luuk. 2:1–14:
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
»Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.

Teille on syntynyt Vapahtaja! Joulun tähden
valo loistaa nyt kahdeksankertaisena. Kun adventtiajan neliö on täydellisyyden luku, on kahdeksankulmio merkkinä siitä, että nyt on syntynyt Kuningas, joka aloittaa uuden aikakauden.
”Tämä on se yö, joka loistaa kuin kirkas päivä.”

Ihmetyksen ja ilon vallassa katselevat Maria ja
Joosef tätä ihmeellistä lasta. Härkä ja aasi ovat
seimen äärellä edustamassa Jumalan valittua
kansaa Israelia ja vieraita kansoja. Härkä ja aasi
tässä yhteydessä tulevat Jesajan kirjasta: ”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen,
mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua”
(Jes. 1:3).

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”
(Joh. 1:14). Profeettojen ennustus siitä, että
Jumala on yllättävällä, ennakoimattomalla tavalla astuva kansansa keskelle, on nyt täyttynyt. Matteuksen jouluevankeliumi (Matt. 1:23)
julistaa: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” Halleluja! Paul Gerhardt laulaa virressä
(936:1): ”Tulvii riemu sydämeeni, rajaton ilo on
niellyt kyyneleeni.”
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Riemuviestin enkeli kertoi paimenille:
”Vapahtajan lähetti Isä ihmisille.
Lapsi teille syntynyt seimessänsä lepää nyt,
hallitsija taivaan.”
Orjan muodon otti hän, antoi meille elämän,
luoksemme jäi vaivaan.
(Virsi 17:2.)
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Jouluaamu ja joulupäivä
Luuk. 2:1–20:
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
»Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: »Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.» He lähtivät kiireesti ja
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä
heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria
kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri
niin kuin heille oli sanottu.

Evankelista Johannes tiivistää joulun ihmeen
ylistykseen kutsuvin sanoin: ”Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä
ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja
totuutta.” (Joh. 1:14.)

Reformaattori Martti Luther ymmärtää tämän
siten, että Isä synnyttää ikuisuudessa jatkuvasti Sanan eli Pojan. Tietyssä historiallisessa
vaiheessa Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki yhdessä – tekee päätöksen ihmiskunnan lunastamiseksi. Lunastuspäätöksen motiivi on tulisen
uunin tavoin hehkuva Jumalan, Isän, rakkaus
luotujansa kohtaan. Pyhä Henki kuuntelee Isän
ja Pojan keskustelua. Lunastuspäätöksen vuoksi Jumalan Sana eli Poika inkarnoituu eli syntyy
ihmiseksi Betlehemin talliin. Lutherin virsi 261
kuvaa vaikuttavasti lunastuspäätöstä ja sen syytä (säkeistöt 4–6).

Vähän katekismuksen toisen uskonkohdan selityksessä Luther liittyy Nikean uskontunnuksen sanamuotoihin: ”Uskon, että Jeesus Kristus,
Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Mariasta syntynyt tosi ihminen, on minun
Herrani – –.”
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Jumala, Pyhä Henki, kuuntelee tätä kaikkea
niin hartaasti, että enkelit virittivät jouluyönä
juhlavirren paimenten kedolla (Luuk. 2:14):
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä
rauha ihmisille, joita nyt koskee hänen pelastustahtonsa.”

män ylimaallista kirkkautta kuvaavat kehyksen
kahdeksan tähteä ja jouluaamun sarastus.
Kirkkaana loistaa meille uusi aamu,
syntymäjuhla on Jeesuksen.
Taivaasta saapui Sana ihmiseksi,
siis kumartamaan tulkaa,
siis kumartamaan tulkaa,
siis kumartamaan tulkaa Herraamme!

Paimenet kumartavat vastasyntynyttä Jumalan
Poikaa. Jouluaamun jumalanpalvelusta onkin
vanhastaan sanottu paimenten messuksi, joulupäivän palvelusta taas kansan messuksi. Synty-

(Virsi 27:4.)
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Tapaninpäivä
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Ap. t. 6:8, 11–15, 7:51–60:
Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa.
Silloin Stefanoksen vastustajat värväsivät joitakin miehiä sanomaan: »Olemme kuulleet hänen puhuvan
herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta.» He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja
sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet Suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: »Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan.
Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa
säädökset, jotka Mooses on meille antanut.» Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa
Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot.
Stefanos puhui: »Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette
vastustamassa Pyhää Henkeä – niin kuin isänne, niin myös te! Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän
isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja
nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet.»
Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta Pyhää
Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka
seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: »Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika
seisoo Jumalan oikealla puolella!»
Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: »Herra Jeesus,
ota vastaan minun henkeni.» Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: »Herra, älä vaadi heitä tilille
tästä synnistä!» Sen sanottuaan hän nukkui pois.

Jouluilon vielä täyttäessä sydämemme Tapanin eli Stefanoksen muistopäivä tuo silmiemme
eteen ensimmäisen veritodistajan eli marttyyrin
kuoleman. Stefanoksen tunnuksena on kolme kiveä ja voittajan seppele (Jaak. 1:12).

ovat korviltaan pakanoita, jotka aina vastustavat
Pyhää Henkeä ja ovat valmiita isiensä tavalla surmaamaan profeetat.
Stefanoksen peloton julistus saattaa neuvoston
jäsenet pakahtumaan raivosta. He tukkivat korvansa, ryntäävät hänen kimppuunsa, raahaavat
hänet kaupungin ulkopuolelle ja kivittävät hänet
siellä kuoliaaksi. Stefanos näkee taivaat avoinna
ja Ihmisen Pojan seisomassa Jumalan oikealla
puolella. Kun Stefanosta kivitetään, hän rukoilee:
”Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.” Hän
vaipuu polvilleen ja huutaa kovalla äänellä: ”Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!” Sen sanottuaan hän nukkuu pois. (Ap. t. 7:59–60.)

Stefanos oli diakoni, yksi niistä kuudesta, jotka
kutsuttiin alkuseurakunnassa palveluksen työhön.
”Täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä” (Ap. t. 6:5) hän
tekee suuria tunnustekoja ja julistaa voimakkaasti
evankeliumia. Väärien todistajien kiihottama kansanjoukko käy häneen käsiksi ja vie hänet Suuren neuvoston eteen. Siellä häntä syytetään siitä,
että hän on sanonut Herran Jeesuksen hajottavan
temppelin ja muuttavan Mooseksen antaman
lain. Stefanos pitää pitkän puheen, jonka lopuksi
hän ilmoittaa, ettei Korkein asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. Suuren neuvoston jäsenet

Vaikka ensimarttyyrin Stefanoksen muistopäivä
tuntuisi oleva ristiriidassa jouluilon kanssa, joulu-
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päivä ja tapaninpäivä ovat vanhastaan kuuluneet
yhteen. Näin ne yhdessä todistavat siitä, minkälaiseen osaan joulun lapsi syntyi. Hänen ristinkuolemansa ja kuoleman voittamisensa antoivat
Stefanokselle rohkeuden tunnustaa häntä ja riemun siitä, että hän on osallinen Herransa ylösnousemukseen.
Kehyksen väri on punainen, marttyyriuden väri.
Tunnustekstinä on päivän hallelujasäe (Ps. 116:15).
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Suo, Jeesus, kanssa pyhien
myös meidän kiittää riemuiten,
tunnustaa täällä sinua
ja kilvoitella uskossa.
Kunnia olkoon iäinen
Jumalan kolmiyhteisen.
(Virsi 141:5.)

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Päivän evankeliumi, Joh. 1:1–14:

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli,
ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
mutta se ei tuntenut häntä.
Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen
omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
He eivät ole syntyneet verestä,
eivät ruumiin halusta,
eivät miehen tahdosta,
vaan Jumalasta.
Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.
Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei
hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja
hän oli.

Joulun suuri ihme on Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi. Sen on sanoittanut vaikuttavalla
tavalla evankelista Johannes evankeliuminsa
alussa (Joh. 1:1–14). Ihmetellessämme juhlan
mykistävää sanomaa muistamme samalla myös
häntä, neljättä evankelistaa. Hänen tunnuksensa on kotka.

tavoin. Varhaiskristittyjen vakaumuksen neljästä evankelistasta Jumalan valtaistuimen
kannattajina on tiettävästi ensimmäisenä sanoittanut Lyonin piispana kuollut Irenaeus (k.
n. 200 j.Kr.). Hän näkee evankelistat profeetta Hesekielin näyn tavoin ihmisenä, härkänä,
leijonana ja kotkana. Myöhemmin vakiintui
käsitys, että Matteuksen tunnuskuva on ihminen, Markuksen leijona, Luukkaan härkä ja Johanneksen kotka. Johannes näkee syvällisellä
tavalla Kristuksen kirkkauden, josta hän evankeliumissaan todistaa. Siksi häntä kutsuttiin jo
varhain Teologiksi.

Varhaiskirkko oli vakuuttunut siitä, että ihmiseksi tullut Jumalan Poika on hän, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat (Ps. 80:2). Profeetta Hesekielin (1:6, 10) ja Ilmestyskirjan (4:7)
mukaan kerubit ovat nelihahmoisia: niillä on
leijonan, härän, ihmisen tai kotkan kasvot. Neljä on Raamatussa pyhä luku. Maailma jakautuu
neljän suuren ilmansuunnan eli neljän ”taivaan
tuulen” mukaisesti.

Johanneksen ilmestyksen mukaan Kristus on
”A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu” (Ilm. 22:13). Uuden testamentin alkukielen, kreikan, aakkoston ensimmäinen kirjain
on A (alfa) ja viimeinen Ω (oomega).

Nyt kerubien kannattamalla valtaistuimella istuja on tullut ihmiseksi. Tästä yli ymmärryksen
käyvästä ihmeestä on Johannes kirjoittanut
tarkkanäköisen ja korkealla lentävän kotkan
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Jo ennen aikain alkua, kun maa ei ollut luotu,
Isäsi suunnitelmassa jo olit meille suotu,
valkeudesta valkeus, Jumalan puhtain rakkaus
ja kaikkivoipa voima.
(Virsi 40:3.)
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Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Matt. 2:13–21:
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä
mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.»
Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti
Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan
suulla ilmoittanut: »Egyptistä minä kutsuin poikani.»
Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat,
sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian
lausuma ennustus:
– Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus.
Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli,
sillä heitä ei enää ole.
Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: »Nouse, ota lapsi
ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet.»
Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan.

Tämä juhla on saanut nimensä Herodeksen toimeenpanemasta Betlehemin lastenmurhasta
(Matt. 2:13–21). Idän tietäjät tiesivät olevansa
vaarassa ja lähtivät siksi eri teitä kotimatkalle.
Pyhän perheen isä ja äiti, Joosef ja Maria, ottavat esikoisensa ja lähtevät vielä samana yönä
enkelin kehotuksesta pakomatkalle Egyptiin,
sillä Herodes aikoo surmauttaa Betlehemissä ja
sen lähistöllä kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset. Varhaiskirkon hymnirunoilija Aurelius
Prudentius (k. n. 410) kutsuu hymnissään Betlehemin lastenmurhan uhreja, viattomia lapsia,
marttyyrien kukkasiksi.

Pakanakansojen oppineimmat edustajat tulevat ja kumartavat Betlehemissä syntynyttä juutalaisten kuningasta, joka on tuova aikakausien
käänteen. Siitä syystä heidät täyttää suuri ilo.
Sama ilo voi täyttää myös meidät, kun kumarrumme maahan asti sen mykistävän ihmeen
edessä, että Jumala on syntynyt ihmiseksi.
Tämä ilo ei sammu kuolemaa ja murhaa täynnä
olevassa maailmassa.
Kehyksen väri on punainen, marttyyriuden
väri. Kuvan nainen edustaa kaikkia Betlehemin
äitejä.

Evankelista Matteus esittää idän tietäjien avulla pienoiskoossa koko Kristuksen kärsimyshistorian. Se eletään ikään kuin jo ennakoiden.
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Hyljätyt ja yksinäiset, turvattomat lapsesi,
kodittomat pakolaiset ota, Herra, hoitoosi.
Kärsiviä lohduttamaan sydämemme sulata,
toisiamme armahtamaan auta meitä, Jumala.
(Virsi 391:8.)
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1. sunnuntai joulusta
Luuk. 2:33–40:
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi
Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet
nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka
käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.»
Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli
ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään,
vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän
ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.

Vanhan liiton lain mukaan lapsensynnyttäjän
kuului tulla temppeliin 40 päivää poikalapsen
syntymästä puhdistautumisensa tähden (3.
Moos. 12:1–8, ks. kynttilänpäivä). Näin Jeesuksen vanhemmat tekivät. Siellä he Hengen
erityisestä johdatuksesta saavat kohdata Simeonin ja Hannan, Vanhan liiton hurskaat Messiaan odottajat. Vanhakirkollinen perinne pitää
Simeonia pappina. Kun Simeon-vanhus ottaa
Jeesus-lapsen syliinsä, siirtää hän samalla oman
pappeutensa Vapahtajalle. Sen hän tekee panemalla siunaavan kätensä Jeesus-lapsen pään
päälle. Nyt hän tietää täyttäneensä oman tehtävänsä ja saattaa lähteä rauhassa, koska hänen
silmänsä ovat nähneet Jumalan antaman pelastuksen. Kaikille kansoille valmistettu pelastaja
on nyt Simeonin käsivarsilla, valo, joka koittaa
pakanakansoille ja kirkkaus, joka loistaa Israelille (Luuk. 2:29–32).

Simeonin ennustuksen mukaan Jeesus-lapsi
on pantu koetukseksi, kompastukseksi ja merkiksi. Tässä Simeon käyttää profeetta Jesajan
ennustusta (Jes. 8:14–15). Herra itse on oleva
loukkauskivi ja kallionlohkare molemmille Israelin kuningashuoneille, loukku ja ansa Jerusalemin asukkaille. Psalmin 118 mukaan (jae
22) Jumala itse asettaa Siioniin erityisen kiven,
jota luonnehditaan kulma- ja peruskiveksi sekä
sidoskiveksi, johon yhtäältä loukkaannutaan ja
jolta toisaalta noustaan ja ponnistetaan.
Ennustukset koskevat temppeliin tuotua Jeesus-lasta. Niinpä apostoli Paavali murehtii omaa
kansaansa, joka on kompastunut ”siihen kiveen, josta on kirjoitettu: ´Minä asetan Siioniin
kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he
loukkaavat itsensä´” (Room. 9:32–33).
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Kristus, aurinkomme, loistaa, yön synkät varjot maasta poistaa,
ei päivä laske milloinkaan.
Totuus kansoille nyt koittaa, ja eksyneitä Kristus voittaa
autuuden tielle valollaan.
Siis Herran johtoa iloiten uskossa seuratkaamme.
Totuus ja tie, hän meitä vie taivaaseen, kotiin saattelee.
(Virsi 29:2.)
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Uudenvuodenaatto
Luuk. 13:6–9:
Jeesus esitti vielä vertauksen: »Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän
meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille: ’Jo kolmena vuotena
olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain
vie voiman maasta.’ Mutta puutarhuri vastasi: ’Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan
ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin käy, käske sitten
kaataa se.’»

Viinitarhan isäntä etsii hedelmiä puusta, joka ei
kolmeen vuoteen ole tuottanut mitään (Luuk.
13:6–9). Puutarhuri pyytää sille vielä lisäaikaa
yhden vuoden. Näin Herra Jeesus viittaa kätketysti toimintaansa oman kansansa keskellä.
Kolmen vuoden ajan hän on julistanut sille sanomaansa: ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.” (Mark.
1:15.) Jeesus ei kuitenkaan löytänyt odottamaansa hedelmää. Israelille annetaan vielä yksi
vuosi armonaikaa. Tämä tarkoittanee sitä, että
Herran kuoleman jälkeen hänen kansansa voisi
vielä muuttaa mielensä ja välttyä siltä katastrofilta, joka tuli Jerusalemin osaksi vuoden 70 valloituksessa.

Uudenvuodenaaton evankeliumi on meille
jokaiselle ja myös kansallemme vakavin mahdollinen kehotus siihen, että alkavana vuotena
teemme parannusta synneistämme kokosydämisesti.
Kuvan kehyksessä on tiimalasi ajan kulun
merkkinä ja kirves muistutuksena Jeesuksen
sanoista: ”Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.” (Matt. 3:10.)
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Kuin vuolas virta aika kiitää, elämän iltaa jouduttaa.
Ei armonaikaa aina riitä, kuolema kohta saavuttaa.
Nyt auta sanaa kuulemaan, vie meidät taivaan kunniaan.
(Virsi 211:3.)
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Uudenvuodenpäivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 2:21:
Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli
ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Uudenvuodenpäivä on joulupäivän oktaavi
ja kuuluu vielä joulun juhlaviikkoon. Oktaavi
tarkoittaa kahdeksatta päivää (lat. octavus =
kahdeksas) eli viikon kuluttua pääjuhlasta vietettävää jälkijuhlaa. Joulun oktaavin sisältönä
on Herran Jeesuksen nimi, jonka hän sai ympärileikkauksessa: Jeesus. Jeesus-nimi tarkoittaa: Herra on apu, Herra pelastaa. Tämän nimen
ihmeellisen mahdikkuuden ja sen antaman turvan Heprealaiskirje tiivistää näin: ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti” (13:8).

Herra Jeesus syntyi ihmisen elinehtojen alaisuuteen ja täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Siksi hänestä tuli meille uusi pelastustie.
Häneen tunnustautuva tulee osalliseksi täydellisestä Vanhan liiton lain täyttämisestä. Se
tapahtuu pyhässä kasteessa, joka on tullut ympärileikkauksen tilalle.
Kuvan kehyksessä on ylhäällä helmikehä, joka
merkitsee Jumalan valtakunnan läsnäoloa Jeesuksessa.

Kun Herra Jeesus ympärileikataan kahdeksan
päivän ikäisenä, hänet otetaan valittuun kansaan ja hänestä tulee lain alainen (1. Moos.
17:9–13). Apostoli Paavali selittää tätä huolellisesti: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli
lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät
vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan.”
(Gal. 4:4–5.)
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Sen nimen ylistystä kannan jo täällä, haihtuvalla matkalla.
Ja kiitokseni sille annan luonasi taivaan kirkkaudessa.
Oi Jeesus Kristus, sinun nimesi minulle kaikkea on kalliimpi.
(Virsi 317:4.)
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2. sunnuntai joulusta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 2:41–52:
Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien
päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä
luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella
häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin
jatkaen etsintäänsä.
Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä
ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja
hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä
sanoi: »Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.» Jeesus vastasi heille: »Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni
luona?» Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti.
Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten
suosio seurasi häntä.

Ei ihme, etteivät Herran Jeesuksen vanhemmatkaan ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Näin hän ilmoitti olevansa valmis astumaan
temppelin kaikkein pyhimpään sille paikalle,
josta Jumala armahtaa kansaansa. Tätä armahduksen paikkaa vuoden 1938 raamatunkäännös kutsuu armoistuimeksi (2. Moos. 25:17–
22; Room. 3:25).

Joosef ja Maria, Herran Jeesuksen vanhemmat,
rakastavat Jerusalemin temppeliä ja tulevat
sinne mielellään (vrt. Ps. 122:1), etenkin pääsiäisenä. Juhlan jälkeen he vasta päivän matkan
perästä alkavat etsiä poikaansa sukulaisten ja
tuttavien joukosta. Herramme on tultuaan lain
ikeen kantajan ikään jäänytkin Jerusalemiin,
josta vanhemmat löytävät hänet vasta kolmen
päivän etsimisen jälkeen. (Luuk. 2:41–52.) Jeesuksella on päällään punainen pitkä paita eli
ihokas. Se tarkoittaa, että hän on tosi ihminen.
Rinnalla ja vyötäisillä oleva vaalea päällysvaate
on merkki siitä, että hän on tosi Jumala.

Kristillinen seurakunta kohtaa Jeesuksen kokoontuessaan jumalanpalvelukseen kirkkoon,
Jumalan huoneeseen. Jumalan sanassa ja ehtoollisen sakramentissa kuulemme armahduksen evankeliumin. Heprealaiskirjeen kirjoittaja
kehottaa: ”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä
näette Herran päivän olevan” (Hepr. 10:25).

On ymmärrettävää, että Maria-äiti kysyy kipakkaan sävyyn: ”Poikani, miksi teit meille tämän?
Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.” Tähän Maria saa kuulla
arameankielisen, vaikeasti tarkoin käännettävän vastauksen: ”Ettekö tiedä, että Isäni kodin
asioissa minun kuuluu olla?” (Luuk. 2:49)
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On Herran temppelissä virvoitus suloinen.
Hän kutsuu tänne, missä kohtaamme Kristuksen.
Kuin taivas sateellansa ravitsee liljaa maan,
niin Herra armollansa käy meitä hoitamaan.
(Virsi 196:1.)
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1.3. Loppiaisaika

Loppiainen (Epifania)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 2:1–12:
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: »Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä
nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.» Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja
tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. »Juudean Betlehemissä», he vastasivat, »sillä näin on
ilmoitettu profeetan kirjassa:
– Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista,
sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia.»
Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. »Menkää sinne», hän sanoi, »ja ottakaa asiasta tarkka selko.
Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.» Kuninkaan
sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki
heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät
tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he
maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista
tietä takaisin omaan maahansa.

Loppiainen, nykyistä jouluamme vanhempi kristillinen juhla, ja sitä seuraavat sunnuntait esipaastoon asti muodostavat joulun jälkivieton.
Loppiaisen kreikkalaisperäinen nimi epifania tarkoittaa ilmestymistä (1. Joh. 4:9; 1. Tim. 3:16).

Syyrialaisessa perinteessä tunnetaan nimeltä 12
maagia: Hudundad Artabanpoika, Hormizdad
Sanatrusinpoika, Vastaf Gudfarinpoika, Arsak
Mahadusinpoika, Zarvand Varvadinpoika, Ariho Kustronpoika, Artahsast Hulitinpoika, Estanbozen Sisronpoika, Mihduk Huvahminpoika,
Ahsarjars Snibanpoika, Sardanah Baladinpoika ja
Merodak Bilinpoika.

Idän tietäjät, maagit, lähtevät Persiasta tähtien antamaa merkkiä seuraten Jerusalemiin ja kysyvät
siellä: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt
on syntynyt” (Matt. 2:2)? Kysymyksestä käy ilmi,
että he katsovat aikakausien käänteen alkaneen:
sen tuoja, juutalaisten kuningas, on syntynyt, ja
juuri häntä he ovat tulleet kumartamaan. Jerusalemista tietäjät opastetaan Betlehemiin, jonne
tähti johtaa heidät ihmeellisellä tavalla ja pysähtyy sen paikan yläpuolelle, jossa Jeesus-lapsi on.

Kaukaa saapuneet idän tietäjät, vieraiden kansojen edustajat, kumartuvat maahan langeten Herran Jeesuksen, juutalaisten kuninkaan edessä ja
tuovat hänelle syntymälahjaksi kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Loppiaisen virressä 47:2 kuvataan
meidän tuomisiamme näin:
Annan kiitosuhriksi
avunhuudon, katumuksen.
Annan kaikki puutteeni,
köyhän uskonrukouksen.
Armas Lapsi, kuulet sen,
itse vastaat aamenen.

Läntisessä kristikunnassa on 300-luvun lopulta
lähtien tunnettu nimeltä kolme idän tietäjää: Caspar, Melchior ja Balthasar. Heitä pidettiin kuninkaina profeetta Jesajan ennustuksen (Jes. 60:3)
mukaan: ”Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja
kuninkaat sinun aamunkoittoosi.” Monissa kielissä loppiaista sanotaankin Kolmen kuninkaan
juhlaksi.
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Tietäjien vaatetus noudattaa senaikaista persialaista muotia. Syyrialainen perinne on välittänyt
meille tiedon siitä, että idän tietäjät tulivat Betlehemiin Jeesuksen ollessa noin kaksivuotias.
Itämaan tietäjiä ohjannut tähti näkyy kuvassa ikkuna-aukosta.
Tunnusteksti mukailee päivän psalmiantifonia:
”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä” (1. Aik. 29:11).
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Kun viisaat itämaasta
luo seimen saapuivat,
he tiedon kuninkaasta
ja tähden tunsivat.
Nyt meitä sanan tähti
johdattaa luoksesi.
Se taivaastasi lähti
valoksi, oppaaksi.
(Virsi 45:2.)

1. sunnuntai loppiaisesta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 3:13–17:
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö
tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt
vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan
Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: »Tämä
on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»

Jeesuksen kaste Jordan-virrassa on loppiaisen
vanha aihe. Kun evankeliumi idän tietäjistä
tuli loppiaisen pääevankeliumiksi, evankeliumi Jeesuksen kasteesta siirtyi ensimmäiseen
loppiaisen jälkeiseen sunnuntaihin.

Upottautuessaan Jordaniin Herra Jeesus ennakoi omaa kuolemaansa. Hänestä tulee Herran
kärsivä palvelija (Jes. 53), joka ottaa kantaakseen kaikkien ihmisten pahat teot, ja Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin (Joh.
1:29). Pyhä Kolmiykseys tunnustautuu Herraan
Kristukseen, kun hän nousee vedestä. Näin hänestä tulee armoistuin, uusi mannaruukku eli
elämän leipä, tosi viinipuu ja paratiisin portti.

Virtaan kasteelle astunut Herra Jeesus yhdistää itsessään vanhan ja uuden liiton. Johannes
Kastaja seisoo, niin kuin evankelista Johannes
muistuttaa (1:28; 10:40), Jordanin tuolla puolen. Kristillisen kuvaperinteen mukaan enkelit
taas seisovat Jordanin tällä eli luvatun maan
puolella ja pitelevät käsissään Herralle annettavia paratiisivaatteita.

Kuvassa helmikehä on merkkinä taivaasta kuuluvasta Jumalan äänestä ja kyyhkynen Jeesuksen ylle laskeutuvasta Pyhästä Hengestä.
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Kun kasteen Jordanvirrassa myös Jeesus otti vastaan,
vanhurskautta kaikkea hän täytti ainoastaan.
Hän meille kasteen asetti puhtaiksi tullaksemme,
verellään meidät pelasti taivaaseen päästäksemme.
(Virsi 214:1.)
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2. sunnuntai loppiaisesta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 2:1–11:
Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: »Heillä ei
ole viiniä.» Mutta Jeesus vastasi: »Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.» Hänen
äitinsä sanoi palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, tehkää se.»
Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen
mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle», ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt,
mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: »Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin
ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.»
Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä
kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Loppiaisen kolmas aihe, Kaanan häät, on sijoitettu toiseen loppiaisen jälkeiseen sunnuntaihin. Yhdessä äitinsä kanssa Herra Jeesus on oppilaineen kutsuttu häihin Kaanan kaupunkiin
Galileaan. Isäntäväki joutuu yllättäen pahaan
pulaan: viini loppuu kesken (Joh. 2:1–11).

Kaanan häistä tulee näin merkki ja esimaku
suuresta hääjuhlasta Jumalan luona. Herran
Kristuksen kuuliaisuus Isälleen ja hänen äitinsä
luottamus Poikaansa antavat Jeesuksen lähimmille riemullisen aavistuksen lopullisesta täyttymyksestä. He ymmärtävät, että heidän Mestarillaan on sama luomisvoima kuin Jumalalla.
Hän vain sanoo, ja niin tapahtuu.

Herran äiti ottaa asian huolekseen ja puhuu siitä pojalleen. Pojan pidättyväisestä vastauksesta
Maria kuulee kuitenkin lupauksen tulla isäntäväen avuksi. Juhlan palvelijat noudattavat
Jeesuksen käskyjä: ”Täyttäkää astiat vedellä” ja
”Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle”.
Vanhan liiton puhdistautumisastioihin kaadettu vesi – noin 600 litraa – muuttuu uuden liiton
lopunajalliseksi voimaviiniksi.

Kuvassa juhlapöydän takana on viheriöivä elämän puu.
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Rakkauden lähde meille rohkeutta pulppuaa.
Voimaa virtaa uupuneille, Kristus meitä koskettaa.
Viiniksi hän häissä kerran muutti veden arkisen.
Vielä voima saman Herran uudistaa voi ihmisen.
(Virsi 823:2.)
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3. sunnuntai loppiaisesta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 8:5–13:
Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: »Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa.» Jeesus sanoi:
»Minä tulen ja parannan hänet.» Mutta sadanpäällikkö vastasi: »Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen,
että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja
komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän
tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.»
Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: »Totisesti: näin vahvaa
uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä
tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja
kiristellään hampaita.» Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: »Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot.»
Sillä hetkellä palvelija parani.

Roomalainen sadanpäällikkö, vihatun miehitysvallan edustaja, tulee Kapernaumissa Herran
Jeesuksen luokse ja pyytää häntä parantamaan
halvaantuneen, kovien tuskien vaivaaman palvelijansa. Jeesus ilmoittaa lähtevänsä hänen
kotiinsa. Sadanpäällikkö ei pidä itseään sellaisen huomaavaisuuden arvoisena, vaan pyytää
Kristusta vain lausumaan parantavan sanansa
(Matt. 8:5–13).

Usko Herraan Jeesukseen, Jumalan valitsemaan Pelastajaan, murtaa näin Israelia ja vieraita kansoja erottavan vihollisuuden muurin.
Myös muille kansoille avautuu pääsy lopunajalliselle juhla-aterialle yhdessä Israelin patriarkkojen kanssa.
Kuvassa Jeesuksen siunaavan käden yllä on
Jumalan valtakunnan merkki, helmikehä. Kehyksessä ovat uskon, toivon ja rakkauden symbolit: risti, ankkuri ja sydän. Ylimpänä on uskon
symboli sunnuntain sisällön mukaisesti.

Herra Jeesus hämmästelee kuulemaansa. Hän
ei ole vielä kenelläkään oman kansansa jäsenellä tavannut sellaista uskoa kuin tällä roomalaisella upseerilla. Miehellä on Abrahamin usko,
luja luottamus siihen, että Herra Kristus haluaa
ja kykenee auttamaan kaikkia, jotka kääntyvät
hädässään hänen puoleensa. Siksi Herra Jeesus
lausuu sadanpäällikölle: ”Mene. Tapahtukoon
sinulle niin kuin uskot.” Palvelija parani sillä
hetkellä.
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Sadanpäällikön sanat ”Herra, en ole sen arvoinen” ovat vanhastaan saaneet paikkansa messussa ennen ehtoolliselle käyntiä. Myös me
voimme laulaa ehtoolliskutsun jälkeen virren
815 sanoin:
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Herra, en ole sen arvoinen,
että tulet luokseni.
Sano vain sana,
niin minä paranen.

4. sunnuntai loppiaisesta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 8:23–27:
Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot
löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» »Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?» Jeesus sanoi. Sitten hän nousi
ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: »Mikä tämä mies
on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.»

Päivän aherruksen uuvuttama Herra Jeesus
nukkuu veneen perätuhdolla Gennesaretin
oikukkaasta myrskystä huolimatta. Opetuslasten rohkeus pettää, ja he herättävät Jeesuksen
hädän hetkellä. ”He nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin, hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui” (Ps. 107:26). Myrskyn raivo
pakottaa kokeneet kalastajatkin etsimään Jeesukselta apua. Unesta herätetty Herra nuhtelee
tuulta ja aaltoja. Ne rauhoittuvat ja tulee suuri tyven (Matt. 8:23–27). Alkukielen mukaan
myrsky oli ”suuri”, mutta myös tyven oli ”suuri”.

aallotkin, niin kuin Jobin kirjassa sanotaan: ”Tähän asti, ei edemmäs! Tässä on sinun ylpeitten
aaltojesi raja” (Job 38:11). Opetuslapset aavistavat, että heidän Mestarissaan puhuu ja toimii
Vanhan liiton Jumala itse. Herran Jeesuksen
seurassa ei tarvitse pelätä.
Kehyksessä ovat uskon, toivon ja rakkauden
symbolit: risti, ankkuri ja sydän. Ylimpänä on
toivon symboli sunnuntain sisällön mukaisesti.

Veden vaaran väistyttyä opetuslapset valtaa
toisenlainen pelko. Tuttu Mestari onkin nyt
heille outo. He kysyvät itseltään ja toisiltaan:
Mikä mies tämä on? Häntä tottelevat tuuli ja
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Vaikka myrsky myllertäisi, aallot laivaa hakkaisi,
vaikka yökin yllättäisi, vaikka Jeesus nukkuisi,
matkassa hän silti on, Siion, ole peloton!
Haahtensa hän rantaan johtaa,
vaikka mitkä vaiheet kohtaa.
(Virsi 179:2.)
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5. sunnuntai loppiaisesta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 13:24–30:
Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen taivasten valtakunnasta: »Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja
meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä?
Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?’ Isäntä sanoi heille: ’Se on vihamieheni työtä.’ Miehet kysyivät
silloin häneltä: ’Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?’ ’En’, hän vastasi, ’te voitte rikkaviljaa
kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti.
Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se
poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.’»

Palvelijat kertovat isännälle, että vehnän seassa
on rikkaviljaa. Isäntä ilmoittaa heille, että vihollisen aiheuttama tihutyö eli rikkavilja erotetaan
vehnästä vasta elonkorjuun yhteydessä (Matt.
13:24–30).

Tätä tarkoittaa myös Ilmestyskirja (14:14–20)
kuvatessaan, että valkoisen pilven päällä istuva ihmisen kaltainen, jolla on kädessään terävä
sirppi, lähettää sirppinsä ja käyttää tehtävään
tuomion enkeleitä. Tapahtuu, niin kuin Jeesus
vertausta selittäessään (Matt. 13:39) lausui:
”Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on Saatana,
elonkorjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä.”

Vertauksen peitetystä ilmaisusta huolimatta
Herran Jeesuksen kuulijat panevat merkille sen
itsetietoisen tavan, jolla hän puhuu elonkorjuusta. Vain Jumala päättää siitä, koska Herran
päivä, suuri elonkorjuu alkaa. Nyt Herra Jeesus
kuitenkin ilmoittaa päätäntävallan kuuluvan
hänelle vertauksen isäntänä. Hän päättää siitä, milloin sirppi lähetetään korjaamaan satoa.

Kehyksessä ovat uskon, toivon ja rakkauden
symbolit: risti, ankkuri ja sydän. Ylimpänä on
rakkauden symboli sunnuntain sisällön mukaisesti.
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Oi valvokaa, niin voitte valmiit olla, kun Jeesus kohtaa teidät tuomiolla.
Jo korjuupäivää vilja vartoaa. Kenties hän kutsuu nyt jo viime kerran.
On tietymätön paluun hetki Herran. Nyt valvokaa!
(Virsi 150:5.)
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6. sunnuntai loppiaisesta (= 26. sunnuntai helluntaista)
Matt. 24:1–14:
Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: »Näettekö kaiken tämän?
Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: »Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman
lopusta?»
Jeesus vastasi:
»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat:
’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää
antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee
kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni
tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus
kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan
kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.»

Opetuslapset ihastelivat Vapahtajalle Jerusalemin temppelin rakennuksia ja suuria kiviä, joista ne oli tehty: ”Opettaja, katso! Mitkä kivet,
mikä rakennus!” (Mark. 13:1.) Sekä kivet että
temppelirakennukset antoivat todella aihetta ihasteluun ja ihmettelyyn. Temppelialueen
laajennuksessa on vieläkin nähtävissä kooltaan
kivi, joka on 11 metriä pitkä, 3 metriä leveä
ja metrin paksuinen. Josefus, juutalainen historioitsija ja Herodeksen aikalainen, mainitsee
Juutalaissodan historiassaan, että ”muutamat
temppelin kivistä olivat neljäkymmentäviisi
kyynärää pitkiä, viisi kyynärää korkeita ja kuusi leveitä” (n. 22,5 m x 2,5 m x 3 m; De Bello
Judaico, V, 224–225; suomennos, s. 454).

jäkymmentä vuotta myöhemmin. Jerusalemia
puolustavien, keskenään taistelevien ryhmien
ja roomalaisvalloittajan taistelujen myllerryksessä satumaisen loisteliaasta temppelistä ei
jäänyt mitään jäljelle. Herramme sanat toteutuivat kirjaimellisesti. Samalla se oli lopun aikojen alkamisen merkki. Vapahtaja ei kaunistele edessä olevien aikojen ahdinkoja. Hänen
seuraajiaan tullaan seulomaan vaikeissa koettelemuksissa. Niissä monien rakkaus häneen
kylmenee. – Me tämän ajan ihmiset olemme
nyt tällaisessa tilanteessa, mutta tietäkäämme,
että muuta Herramme ei ole meille luvannut.
Pysykäämme siis uskollisina hänelle.

Vapahtajan vastaus varmaan säikäytti hänen
oppilaansa. ”Totisesti: kaikki revitään maahan,
tänne ei jää kiveä kiven päälle.” Näin kävi nel-
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Siis, sielu, kestä toivossa tuskien loppuun saakka,
vaihtuuhan ikuisuudessa kruunuksi ristin taakka.
Vain uskossansa kestävä on taivaan rauhaan pääsevä
Herransa saapuessa.
(Virsi 363:2.)
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2. Pääsiäisjakso
Pääsiäisjuhlaan valmistautuminen kestää noin kaksi kuukautta. Neljänkymmenen päivän paastoa edeltävän esipaaston ensimmäistä sunnuntaita kutsutaankin latinankielisellä nimellä Septuagesima eli ”seitsemäskymmenes”. Se aloittaa pappien paaston. Varsinainen paastonaika, joka alkaa laskiaissunnuntaita
seuraavasta keskiviikosta eli tuhkakeskiviikosta, kestää 40 päivää. Pääsiäisen jälkivietto kestää 50 päivää.
Paastonajan kehys on orjantappuraköynnös. Se viittaa siihen kruunuun, joka pannaan Vapahtajan päähän
Jumalan uhritien vaikeimpana hetkenä.

2.1. Paastonaikaa edeltävät sunnuntait

3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesima)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 20:1–16:
Jeesus sanoi: »Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. ’Menkää tekin viinitarhaan’, hän sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.’ Miehet lähtivät.
Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos
yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ’Miksi te seisotte täällä
kaiken päivää toimettomina?’ ’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun viinitarhaani.’
Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka,
viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.’ Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin
saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: ’Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä
yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman
ja helteen.’ Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me
sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle,
ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?’
Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.»

Herran Jeesuksen kertomassa vertauksessa (Matt.
20:1–16) isäntä käy värväämässä työväkeä viinitarhaansa viisi kertaa. Palkanmaksu yllättää
kaikki: vain tunnin työskennelleet saavat saman
palkan kuin koko päivän ahertaneet. Isäntä on sopinut ensimmäisten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta. Myöhemmin kutsumilleen hän ilmoittaa
maksavansa sen mukaan, ”mitä kuuluu maksaa”.
Koko päivän raataneet nostavat metelin.

sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä
tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin
sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan?”
Vertaus ilmoittaa peitetysti, että Isäntä on yhtäältä Israelin Jumala ja toisaalta Herra Jeesus Kristus. Vapahtaja perustelee arvostelijoilleen sitä,
miksi hän on hyvä ja armollinen myös syntisille.
Samalla hän osoittaa, että Israelin ohella pelastus
on hänen nimessään tarjolla myös vieraille kansoille.

Vertauksen sanoma sisältyy kysymykseen, jonka
isäntä teki metelöijälle (Matt. 20:13): ”Ystäväni,
enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me
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Vain Jumalan kanssa painineet ymmärtävät, ettei Jumalan Poika anna asettaa ehtoja ja rajoja
suvereenille, kaikesta riippumattomalle toiminnalleen.
Esipaastosunnuntaiden kehyksessä on jo orjantappuraköynnös, mutta vielä viheriöivänä ja ilman piikkejä. Tunnusteksti on yhdistelmä päivän
psalmiantifonista (Ps. 13:6) ja hallelujasäkeestä
(Ps. 31:20).
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Vaan viimein löysit minutkin,
sain vielä työhön tulla.
Et maksa niin kuin ansaitsin,
on armopalkka mulla.
Nyt, Jeesus, tahto vahvista,
tee minut ahkeraksi,
niin että voisin palvella
nimesi kunniaksi.
(Virsi 410:6.)

2. sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 8:4–15:
Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille
vertauksen: »Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä
jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi,
kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti
satakertaisen sadon.» Tämän sanottuaan Jeesus huusi: »Jolla on korvat, se kuulkoon!»
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi: »Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen on Jumalan
sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä
Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken
aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa
tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka
sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.»

ymmärtäisi. Tämä on lainaus Jumalan sanasta
profeetta Jesajalle (Jes. 6:9–10): ”Mene ja sano
tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi,
ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi – ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.”

Pääsiäiseen on vielä noin 60 päivää. Tästä on
syntynyt pyhäpäivän latinankielinen nimi
Sexagesima eli ”kuudeskymmenes”. Varsinainen paastonaika ei ole vielä alkanut.
Palestiinan vuoristoseutujen kivisillä pelloilla ei
vielä nykyäänkään voi toimia tehokkaasti uudenaikaisilla muokkaus- ja kylvökoneilla. Siksi
kylvö ja siemenen peittäminen ovat toisiaan
seuraavia työvaiheita. Niiden välillä linnut rientävät ottamaan osansa siemenistä. Näin varsinkin siellä, missä peltoja risteilevät polut olivat
tallanneet maan tiukaksi eivätkä siemenet peittyneet kunnolla mullan alle. Kylväjän kädestä
siemeniä lentää helposti myös pellon laitamille,
kiviraunioihin ja ohdakkeiden keskelle tai vain
ohuen multakerroksen peittämälle kalliolle.

Jesaja saa Herralta Sebaotilta tehtäväkseen julistaa paaduttavaa sanomaa. Nyt tämän sanan
tuoja ja saarnaaja ei ole Jesaja vaan hän, joka
antoi Jesajalle vaikean julistustehtävän. Hän on
itse Jumalan Sana, joka tuli ihmiseksi Herrassa
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on suuri Kylväjä, joka kutsuu kaikkia kansoja tunnustamaan
hänet pelastavan sanoman tuojaksi. Kivisilläkin pelloilla hänen Sanansa voi tuottaa satakertaisen sadon.

Vertaus (Luuk. 8:4–15) kertoo peitetysti, että
Kylväjä on Herra Jeesus itse. Opetuslapsille
hän ilmoittaa sen suoraan. He saavat tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, muille ne esitetään vertauksina. Näin siksi, että he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan

Esipaastosunnuntaiden kehyksessä on jo orjantappuraköynnös, mutta vielä viheriöivänä ja
ilman piikkejä.
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Henkesi Pyhän voimalla uudista meidät, Jumala.
Maailman esteet raivaa pois, niin että siemen kasvaa vois.
Kasvata meissä satoa, iäinen autuus lahjoita.
(Virsi 192:7.)
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Laskiaissunnuntai (Esto mihi)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 18:31–43:
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: »Me menemme nyt Jerusalemiin.
Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja
tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.» Opetuslapset eivät ymmärtäneet
Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.
Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki
paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen oli menossa
siitä ohi. Silloin hän huusi: »Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!» Etumaisina kulkevat käskivät
hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: »Daavidin Poika, armahda minua!» Jeesus
pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi häneltä: »Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Mies vastasi: »Herra, anna minulle näköni.» Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Saat näkösi.
Uskosi on parantanut sinut.» Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Laskiaissunnuntain evankeliumissa (Luuk.
18:31–43) Jeesus ilmoittaa: ”Me menemme nyt
Jerusalemiin.” Jumalan rakkauden uhritie alkaa.
Hiljentyen ja omasta elämästä tiliä tehden lähdemme seuraamaan Herraa Jeesusta tällä tiellä.

Kuvassa taustalla häämöttää Jerusalemin temppelin muuri. Jeesuksen punainen ihokas kuvaa
hänen ihmisyyttään ja edessä olevaa kärsimystä, sininen hänen jumalallista alkuperäänsä.
Jeesuksen kärsimystä opetuslapset eivät ymmärrä ollenkaan. He odottavat kärsimättömästi
saavansa kunniapaikat Herransa valtakunnassa.
Sokea kerjäläinen viivyttää heidän mielestään
aiheettomasti heidän etenemistään.

Tämän pyhäpäivän latinankielinen nimi Esto
mihi eli ”Ole minulle (kallio)” on lainaus psalmista 31. Kristillinen kirkko on käyttänyt tätä
psalmia iltarukouksessaan aina alkuseurakunnan ajoilta alkaen. Siitä Vapahtaja sai myös viimeiset sanansa ristillä: ”Sinun käsiisi minä uskon
henkeni” (jae 6). Näin lauletaan myös kirkkomme kompletorion lyhyessä vastauslaulussa.

Esipaastosunnuntaiden kehyksessä on jo orjantappuraköynnös, mutta vielä viheriöivänä ja
ilman piikkejä.

Tietoisuus edessä odottavasta kärsimyksestä ei
estä Vapahtajaa tekemästä hyvää. Sokea kerjäläinen saa näkönsä ja lähtee yhdessä opetuslasten kanssa Jeesusta seuraten kohti Jerusalemia.
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Oi rakkautta! Palavammin ei kukaan voisi rakastaa.
Se loistaa aina hehkuvammin, kun kohtaa tuskaa, kuolemaa.
Nyt kiittää sielu armoitettu, ylistää lauma lunastettu.
(Virsi 336:2.)
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2.2. Paastonaika

Tuhkakeskiviikko
Luuk. 13:22–30:
Jeesus vaelsi kohti Jerusalemia. Hän kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti. Joku kysyi
häneltä: »Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?»
Jeesus vastasi: »Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät
mennä sisään mutta eivät siihen kykene.
Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle
ja huudatte: ’Herra, avaa meille!’, hän vastaa: ’Keitä te olette? En tunne teitä.’ Silloin te alatte selittää:
’Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.’ Mutta hän sanoo: ’Keitä te
olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.’
Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja
etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä.»

Pääsiäistä edeltää 40 arkipäivää kestävä paastonaika (lat. quadragesima), johon laskeudutaan
laskiaissunnuntaita seuraavana keskiviikkona.
Paastonaikaa ilmentää violetti orjantappurainen
kehys, jonka piikikkyys lisääntyy sunnuntai sunnuntailta.

Näin Jeesus vastasi niille, jotka utelivat häneltä,
onko niitä vain vähän, jotka pelastuvat? Pelastuminen on niin suuri asia, että se haastaa jokaisen
kannanottoon. Siihen nähden ei voi olla ulkopuolinen. Herra itse kohdistaa utelevalle ankaran varoituksen. Ahdasta ovea on siis etsittävä sitkeästi
vaivojaan säästämättä eli juuri paaston avulla itsensä terästäen. Meitä miellyttäisi avara oviaukko
(Matt. 7:13), mutta vain ahtaan oven kautta pääsee elämään sisälle. Tätä elämää, joka tyhjentymättömässä runsaudessa tulee autuaiden osaksi,
ilmentää kuvassa kahdentoista helmen muodostama säteilevä kehä. Uudessa Jerusalemissa on
kaksitoista porttitornia, ja jokainen niistä on tehty yhdestä helmestä (Ilm. 21:21).

Tuhkakeskiviikko on ensimmäinen paastopäivä.
Sen nimi (lat. dies cineris = tuhkan päivä) tulee
raamatullisesta tavasta osoittaa katumusta sirottelemalla tuhkaa pään päälle (Jer. 6:26; Judit
4:11; Matt. 11:21).
Paastonajan alkaminen sopisi myös meillä kuuluttaa puhallinsoittimella. Israelissa siihen käytettiin
oinaansarvesta tehtyä käyrää torvea (shofar) kuvan esittämällä tavalla: ”Puhaltakaa torveen Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto” (Joel 2:15). Tällainen tapa kannustaisi meitä kaikkia ottamaan
vakavasti kehotuksen paastoamiseen.

Kuvakehys on nyt paastonajan mukaan väriltään
violetti, ja kuvio muuttuu vähitellen orjantappuraköynnökseksi piikkien lisääntyessä.

Vapahtaja itse korostaa sitä, että on mentävä ahtaasta ovesta sisälle elämään. ”Monet yrittävät
mennä sisään mutta eivät siihen kykene” (Luuk.
13:24).
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Kirkkautta kohti kulje kilvoitellen uskossa.
Viettelysten portit sulje, hylkää synti, maailma.
Tie vie kaita riemuun taivaan, portti ahdas kunniaan.
Voi, niin moni vaipuu vaivaan synnin tietä kulkeissaan.

(Virsi 405:1–2.)
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1. paastonajan sunnuntai (Invocavit)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 4:1–11:
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.» Mutta
Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee
Jumalan suusta.’»
Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi
Jeesukselle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’» Jeesus vastasi hänelle: »On
myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»
Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat
ja niiden loiston ja sanoi: »Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.»
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Paastonajan alkupuolen sunnuntait kertovat
Herran Jeesuksen taistelusta pimeyden voimien,
synnin ja kuoleman kanssa. Sitä ilmentää myös
kuvakehyksen katumussävyinen orjantappura
ja sen piikikkyys, joka lisääntyy paastonajan kuluessa. Laskiaissunnuntai ja etenkin tuhkakeskiviikko antoivat alkufanfaarin tälle taistelulle.

viettelee Jeesusta ottamaan omakseen lopunajallisen Messiaan tehtävän ja ilmestymään kansansa keskelle temppelimuurin harjalta. Jeesus
torjuu houkutukset vetoamalla pyhiin kirjoituksiin. Lopuksi kiusaaja tarjoaa kuin valtias ikään
Herrallemme maailmanvaltiutta. Sen ehtona on
kuitenkin kumartuminen hänen eteensä. Siihen
Herra Jeesus vastaa: ”Mene pois, Saatana!”

Tämä pyhäpäivä on latinalaiselta nimeltään
Invocavit. Nimi tulee päivän psalmiantifonista
(Ps. 91:15): ”Hän huutaa (minua avukseen).” Päivän evankeliumi (Matt. 4:1–11) vie meidät keskelle hurjinta henkien taistelua. Kiusaaja, Jumalan ja ihmisten vihollinen eli Saatana, yrittää
houkutella Herraa Jeesusta pois valitsemaltaan
Jumalan rakkauden uhritieltä.

Palvonnan kohde on yksin Jumala. Herra Jeesus
Kristus on kyllä saava kaiken vallan taivaassa ja
maan päällä (Matt. 28:18). Sitä ennen hänen on
kuljettava loppuun asti Jumalan rakkauden uhritie.
Kiusaajan ja Vapahtajan taistelu päättyy kiusaajan tappioon: ”Silloin Paholainen jätti Jeesuksen
rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka
palvelivat häntä.”

Kiusaaja yrittää neljällä tavalla saada Vapahtajan luopumaan tehtävästään. Hän houkuttelee
paaston näännyttämää käyttämään jumalallista
valtaansa muuttamalla kivet leiviksi. Sitten hän
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Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä.
Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan.
Nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion.
Ne yksi sana kaataa.
(Virsi 170:3.)
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2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 15:21–28:
Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli
ja huusi: »Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni.» Mutta hän
ei vastannut naiselle mitään.
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: »Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa.» Mutta Jeesus vastasi: »Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita
varten.» Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: »Herra, auta minua!»
Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» »Ei
olekaan, Herra», vastasi nainen, »mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia
palasia.» Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.»
Siitä hetkestä tytär oli terve.

Herra Jeesus on matkalla Tyroksen ja Sidonin
tienoolla (Matt. 15:21–28). Myös profeetta Elia
oli oleskellut samalla seudulla Sarpatissa erään
leskivaimon luona suuren kuivuuden aikana (1.
Kun. 17:7–24).

pakanoita koiriksi tai koiranpennuiksi. Nainen
ei häkelly Herran Jeesuksen pidättyvyydestä. Hänen oppilaansa alkavat jo kiusaantua ja
pyytävät Mestariaan lopultakin vapauttamaan
heidät tästä kiusankappaleesta. Kiusankappale
tarttuu kuitenkin Vapahtajan omaan sanaan ja
saa avun tyttärelleen. Jeesus ei voi muuta kuin
ihailla hänen uskoaan. Siitä hetkestä hänen tyttärensä on terve.

Vapahtaja ei pysy piilossa julkisuudelta. Eräs
riivaajan vaivaaman tytön äiti, sen alueen asukkaita – ei siis lupauksen kansan jäseniä – alkaa
huutaa: ”Herra, Daavidin Poika, armahda minua!
Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni.”

Päivän latinankielinen nimi Reminiscere tulee
psalmiantifonin sanoista ”muista minua” (Ps.
25:6): ”Herra, sinä olet laupias, muista minua,
osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.”

Jeesus torjuu ensin avunpyynnön. Hänen tehtävänsä on etsiä vain Israelin kansan kadonneita lampaita. ”Herra, auta minua!” Tämäkään ei
vielä taivuta Vapahtajaa: ”Ei ole oikein ottaa
lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.” Israelilaiset kutsuivat itseään Jumalan lapsiksi ja
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Sinuhun, Jeesus, ainoaan mä turvaan tuskissani.
En toista turvaa tunnekaan mä ahdistuksissani.
Ei mikään voima maallinen, ei taitavinkaan ihminen
voi auttaa ahdistuksesta.
Siis sinua vain huudan, toivo ainoa.
(Virsi 296:1.)
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3. paastonajan sunnuntai (Oculi)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 11:14–23:
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja
kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat: »Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, avulla hän
pahoja henkiä karkottaa.» Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä
taivaasta.
Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi:
»Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen
toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa?
Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja
henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte
itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan
Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.
Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen
vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet
ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.»

Sunnuntain otsikko on ”Jeesus, Pahan vallan voittaja”. Vapahtaja kohtaa synagogassa
saastaisen hengen vaivaaman miehen (Luuk.
11:14–23). Tämä alkaa huutaa kovalla äänellä
(ks. Luuk. 4:34): ”Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan
meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan
Pyhä!”

Kuvassa Jeesuksen oikean käden sormia ympäröi helmikehä, Jumalan valtakunnan merkki.
”Jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan
sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne.”
Kuvan tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Ps. 25:15): ”Minun silmäni katsovat alati
Herraan, hän päästää jalkani ansasta.” Antifonista tulee myös päivän latinankielinen nimi
Oculi (= silmät). Kuvassa pahan hengen vaivaama katsoo Herraa Jeesusta silmiin, ja kahle
hänen jalassaan irtoaa.

Herra Jeesus nuhtelee riivaajaa: ”Ole vaiti, lähde hänestä.” Nuhtelu tarkoittaa tässä Jumalan
väkevää asioihin puuttumista. Riivattu tietää
terveitä paremmin, kuka Nasaretin Jeesus todellisuudessa on. Paljastamalla sen hän haluaa
vahingoittaa Herraa Kristusta. Riivaaja ei voi
muuta kuin väistyä Väkevämpänsä edessä. Sen
on jätettävä hallitsemansa ihminen. Herran Jeesuksen mahtisana antaa miehelle vapauden ja
ilon, ilon siitä, että nyt hän tietää, kenen oma
hän on.
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Jeesus, minut lunastit, kuolemasta pelastit.
Sinulla on ainoastaan voima pahan valtaa vastaan.
Tahdon elää sinulle, synnin teiltä varjele.
(Virsi 806:2.)
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4. paastonajan sunnuntai (Laetare)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 6:1–15:
Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä
ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle
ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: »Mistä
voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?» Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä
hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: »Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes
pientä palaa kullekin.» Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: »Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?»
Jeesus sanoi: »Käskekää kaikkien asettua istumaan.» Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät
syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään
menisi hukkaan.» He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista
palasia, jotka olivat jääneet syömättä.
Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: »Tämä on todella se profeetta, jonka
oli määrä tulla maailmaan.» Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Tämä sunnuntai on eräänlainen levähdyspaikka
paastotaipaleen puolivälissä. Siinä voidaan jo
iloita taakse jääneestä paaston harjoittamisesta ja kerätä voimia edessä olevaa aikaa varten.
Siitä kertoo myös pyhäpäivän antifonista (Jes.
66:10) otettu latinankielinen nimi Laetare:
”Iloitkaa (= laetare) Jerusalemin kanssa.”

kansa syömään. Pienen pojan eväät, viisi leipää
ja kaksi kalaa, ravitsevat Herran käsien siunaamina heidät kaikki. Herra Kristus siunaa pojan
uhriksi antaman tuhatkertaisesti.

Sunnuntai on lisäksi Herran ruumiin juhla keskellä paastoa. Se muistuttaa, että vain Herra
Jeesus itse antaa elämän leivän sielun ja ruumiin ravinnoksi. Tämän kokevat ihmeellisellä
tavalla Gennesaretinjärven rannalla Jeesuksen
opetusta kuuntelevat tuhannet ihmiset (Joh.
6:1–15). Opetuslapsia askarruttaa pitkän päivän päättyessä ruoan hankkiminen tälle suurelle joukolle. Naurettavista ehdotuksistaan
huolimatta he saavat Mestarilta käskyn ohjata

Tuhat syököön sen tai yksi,
Kristus ei käy riistetyksi
eikä kulu, vähene.

Tuomas Akvinolainen (k. 1274) kirjoittaa laulussaan ehtoollisleivästä:

Tunnusteksti on toisen vuosikerran evankeliumin lopusta (Joh. 6:35), missä Jeesus sanoo itsestään: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka
uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.”
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Vie vihreälle niitylle nälkäinen pöydässäsi,
elävän veden lähteelle saattele äänelläsi.
Sieluni anna nauttia pyhästä ehtoollisesta
suloista virvoitusta.
(Virsi 224:2.)
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5. paastonajan sunnuntai (Judica)
Kolmannen vuosikerran evankeliumi, Mark. 12:1–12:
Jeesus alkoi puhua vertauksin:
»Mies istutti viinitarhan, ympäröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin.
Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta.
Sovittuun aikaan hän lähetti palvelijansa viinitarhan viljelijöiden luo, jotta saisi heiltä osansa tarhan
sadosta. Mutta nämä ottivat miehen kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät takaisin tyhjin käsin. Omistaja lähetti heidän luokseen toisen palvelijan, mutta tätäkin he pahoinpitelivät ja häpäisivät. Hän
lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Samoin kävi seuraavienkin: toiset he pieksivät,
toiset tappoivat. Nyt oli jäljellä enää yksi, hänen rakas poikansa. Tämän hän lähetti vuokraajien luo
viimeiseksi ajatellen: ’Minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea.’ Mutta nämä sanoivat
toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän.’ He ottivat hänet kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ulos viinitarhasta.
Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa
toisille. Olette kai lukeneet kirjoituksista tämän kohdan:
– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,
on nyt kulmakivi.
Herralta se on tullut,
ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.»
Neuvoston jäsenet olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli
vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he antoivat hänen olla ja lähtivät
pois.

Tästä kärsimyksen sunnuntaista alkaa syvä
paastonaika, joka ulottuu kiirastorstain messuun asti. Kolmannen vuosikerran evankeliumissa (Mark. 12:1–12) Herra Jeesus kertoo
vertauksen viinitarhan isännästä, joka joutuu
vaikeuksiin röyhkeiden vuokraviljelijöidensä
kanssa. Siihen sisältyy peitetysti viittaus profeetta Jesajan kirjan 5. luvun lauluun viinitarhasta. Viinitarha kuvaa Israelia Herran Sebaotin
omana kansana. Makeiden rypäleiden sijasta
tämä tarha tuotti villimarjoja.

vuokraajat eli ylipapit ja fariseukset tappavat ja
heittävät viinitarhan ulkopuolelle. Hän on se
kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta josta
kuitenkin tulee kulmakivi, pelastuksen peruskallio.
Päivän latinankielinen nimi Judica (= hanki oikeutta) on psalmiantifonista (Ps. 43:1): ”Hanki
minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan.”

Vapahtaja antaa vertauksen kuulijoiden ymmärtää, että viinitarhan isäntä on Jumala eli hänen Isänsä. Hän itse on Perillinen, jonka tarhan
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Sinun oli autuus taivaan, vaan sen vaihdoit ristiin, vaivaan.
Kuinka rakastitkaan meitä, synnin teille eksyneitä,
orjan muotoon alennuit.
(Virsi 73:2.)
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Palmusunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 12:12–24:
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille
suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen:
– Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!
Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu:
– Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee!
Hän ratsastaa nuorella aasilla.
Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että
hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin.
Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti
hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: »Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee
hänen perässään.»
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä
tulivat Filippuksen luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta – ja sanoivat: »Me haluaisimme tavata Jeesuksen.» Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille.
Jeesus sanoi heille: »Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.»

Palmusunnuntain latinankielinen nimi on Dominica palmarum (= palmujen sunnuntai). Se
muistuttaa ihmisistä, jotka tervehtivät saapuvaa Vapahtajaa palmunoksin ja huutaen: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimessä, Israelin kuningas.”

von, voiton ja pelastuksen riemuviireiksi yhdessä palmunlehvien kanssa.
Betanian kodissa Maria voitelee Herran Jeesuksen jalat kallisarvoisella nardusöljyllä (2.
vuosikerran evankeliumi). Tämän hän tekee –
niin kuin Vapahtaja itse ilmoittaa – hänen hautaamistaan varten (Joh. 12:7). Suuri vehnänjyvä
valmistautuu laskeutumaan tuonelan syvimpään peltoon. Sieltä hän tuottaa loputtomasti
satoa kaikissa niissä, jotka ovat valmiita kulkemaan hänen seurassaan vehnänjyvän tietä.

Vaikka palmusunnuntaissa toistuu 1. adventtisunnuntain kuva-aihe, juhlapäivien luonteet
poikkeavat toisistaan jyrkästi. Palmusunnuntain kuvassa kaupunginportin yläosassa on
kolme ristiä. Kun kirkkovuoden alkaessa Hoosiannaa laulaen tervehditään saapuvaa kunnian
Kuningasta, ratsastaa Betaniassa ylipapiksi ja
kuninkaaksi voideltu Herra Jeesus Jerusalemiin
kohti kärsimystään ja kuolemaansa. Kärsimyksen rujot merkit muuttuvat kuitenkin Ihmisen
Pojan kuuliaisuuden ja verenhien ansiosta toi-

Näin alkaa hiljainen viikko. Näin lähtee Marian
Poika ja Jumalan Poika alennustielleen kohti
ikuisesti kestävää ylipappeuttaan ja kuninkuuttaan.
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JOKA ULEEHERRAN
NJMESSÄ
Kuvakehys on lehvin koristeltu kahdeksankulmio merkkinä siitä uudesta aikakaudesta, jonka
Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus
tuovat. Kehyksessä ylhäällä on orjantappuralla
ympäröity Kuninkaan kruunu. Tunnusteksti on
päivän evankeliumista (jae 13), mutta myös päivän psalmista (118:26). Se on myös osa messun
Pyhä-hymniä, missä sillä tervehditään ehtoollisen leivässä ja viinissä saapuvaa Kristusta.
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Oi terve, auttajamme,
kärsivä Messias
ja orjantappuroilla
kruunattu kuningas!
(Virsi 60:4.)

Hiljaisen viikon maanantai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 22:39–62:
Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan
sinne Jeesus sanoi heille: »Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.» Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: »Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.» Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. Suuressa
tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin.
Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. »Mitä? Nukutteko te?» hän sanoi. »Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.»
Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi kahdestatoista
opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle suudelman, mutta Jeesus sanoi hänelle:
»Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?» Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa,
he sanoivat: »Herra, iskemmekö miekalla?» Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että tämän oikea
korva irtosi. Mutta Jeesus sanoi: »Ei! Antakaa tämän tapahtua.» Hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. Sitten hän sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat tulleet
häntä vangitsemaan: »Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät käsissä. Minä olen joka
päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt
on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta.»
He vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan
päässä. Keskelle pihaa sytytettiin nuotio, ja kun väki asettui sen ympärille, Pietari istuutui muiden joukkoon. Muuan palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä, katsoi häntä pitkään ja sanoi: »Tuokin oli
sen miehen seurassa.» Pietari kielsi: »Minäkö? Enhän edes tunne häntä.» Vähän ajan kuluttua sanoi eräs
mies hänet nähdessään: »Sinäkin olet sitä joukkoa.» Mutta Pietari vastasi: »Erehdyt, en ole.» Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti: »Kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa, onhan hän galilealainenkin.»
Mutta Pietari sanoi: »En käsitä, mistä puhut.» Siinä samassa, hänen vielä puhuessaan, kukko lauloi. Herra
kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko tänään
laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän meni ulos ja itki katkerasti.

Hiljaisen viikon maanantaina muistetaan Jeesuksen rukoustaistelua Getsemanen puutarhassa
ja hänen vangitsemistaan (Luuk. 22:39–62; Joh.
18:1–27; Matt. 26:30–56).

Sielun tuska ei yksin aiheutunut kiusauksesta
väistyä pois ristintieltä. Sen varsinainen syy oli
itse malja, joka voinee tarkoittaa vain profeettojen kuvaamaa Jumalan ”vihan maljaa” (esim.
Jes. 51:17 ja 22). Israelin vihollisten, jopa Israelin itsensä olisi ollut se juotava. Jumala ilmoittaa
kuitenkin ottavansa sen pois Jerusalemin kädestä
ja antavansa sen omalle Pojalleen juotavaksi. Sen
vastaanottaminen järkyttää Herran Kristuksen
verenhikeen asti. Kuka tätä enää voi käsittää? Jumala, Isä, ojentaa vihansa maljan Pojalleen. Poika,
Herra Kristus, on järkyttynyt, mutta suostuu silti
ottamaan sen vapaaehtoisesti ja juomaan sen tyhjäksi viimeistä pisaraa myöten.

Öljymäen rinteen alaosassa sijaitsevan luolan läheisyydessä Vapahtaja heittäytyi maahan kauhun
kouristamana. Herramme tuska aiheutui maljasta,
joka hänen tulisi juoda: ”Isä, jos tahdot, niin ota
tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko
minun tahtoni, vaan sinun.” (Luuk. 22:42.) Jeesus
on keskellä hirveää kiusausta. Yön turvin hän olisi
voinut väistyä huomaamatta Jerikon suuntaan ja
paeta Daavidin tavalla kaupungista tulevia vangitsijoitaan autiomaahan (vrt. 2. Sam. 15:23). Vain
kymmenen minuutin nousu ylös Öljymäen rinnettä, eivätkä he olisi häntä enää tavoittaneet.
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Kuvan tunnusteksti on päivän psalmiantifonista
(Fil. 2:8). Kehyksessä on oikealla korkean roomalaisen virkamiehen vallan tunnus nimeltään
fasces. Se tarkoittaa raippakimppua kirveineen.
Sitä kantoivat virkamiehen edellä kulkevat vartijat eli liktorit rangaistusvallan tunnuksena. Kuvan
vasemmalla puolella on roomalaisten käyttämä
ruoska flagrum. Siinä on varteen sidottuna kolme
nahkaremmiä, joihin on kiinnitetty teräviä metallin- tai luunpalasia uhrin ihon murskaamista varten. Molemmat kuuluvat Herramme kidutusvälineisiin. Niistä käytetään nimitystä Arma Christi
eli Kristuksen aseet.
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Vie minut Getsemanehen
katsomaan vaivaa Jeesuksen.
On Herra maassa kasvoillaan
ja vaikeroiden tuskassaan
hän siellä verta hikoilee
ja puolestani taistelee.
(Virsi 121:4.)

Hiljaisen viikon tiistai
Toisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 18:28–40:
Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos
heidän luokseen ja kysyi: »Mistä te syytätte tätä miestä?» He vastasivat: »Jos hän ei olisi rikollinen,
emme luovuttaisi häntä sinulle.» »Pitäkää itse hänet», Pilatus sanoi, »ja tuomitkaa hänet oman lakinne
mukaan.» Mutta juutalaiset sanoivat: »Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan.» Näin tapahtui,
jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen
kuolemansa.
Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» Jeesus vastasi: »Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?»
Pilatus sanoi: »Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?» Jeesus vastasi: »Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se
kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta
minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.» »Sinä siis kuitenkin olet kuningas?» Pilatus sanoi. Jeesus
vastasi: »Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän
maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.» »Mitä
on totuus?» kysyi Pilatus.
Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: »En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan?» Silloin he alkoivat
huutaa: »Ei häntä! Päästä Barabbas!» – Barabbas oli rosvo.

Getsemanen puutarhasta vangitsijat ja Vangittu kulkivat soihtujen valossa parin kilometrin
matkan ylipapin palatsiin. Ylipapit Hannas ja
Kaifas sekä suuri neuvosto kuulustelevat Jeesusta. Lopullinen välienselvittely alkoi.

Markuksen evankeliumin mukaan (Mark.
14:61–62) Jeesus vastaa Kaifaksen kysymykseen: ”Olen”. Näin hän tunnustautuu siksi, mikä
hän on (vrt. 2. Moos. 3:14). Tätä tunnustusta
ylipappi pitää Jumalan herjaamisena, josta on
lain mukaan rangaistava kuolemalla.

Kuulustelun kuluessa Jeesusta pilkataan, syljetään kasvoihin ja lyödään. Lopulta ylipappi Kaifas kysyy Jeesukselta (Matt. 26:63–64): ”Sano
meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.” Siihen Jeesus vastaa: ”Itsepä sen sanoit” ja jatkaa:
”vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan
Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.”

Kehyksessä on oikealla puolella ruokokeppi
ja kolme veripisaraa. Ne kuvaavat Vapahtajan
saamia nyrkiniskuja ja vartijoiden lyöntejä kepeillä (vrt. Mark. 14:65). Vasemmanpuoleinen
kuva esittää roomalaisten lancea-keihästä, jolla
Herran kylki puhkaistiin ristillä.
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Häväistykset, pilkkaamiset olet, Jeesus, kestänyt,
julmat lyönnit, ruoskimiset, köydet, naulat kärsinyt,
jotta minut vapahtaisit, synnin solmut irrottaisit.
Nimellesi iäisen, Jeesus, annan kiitoksen.
(Virsi 57:2.)
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Hiljaisen viikon keskiviikko
Toisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 19:1–16:
Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas», ja läimäyttivät häntä kasvoihin.
Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: »Minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä
syyllisenä mihinkään rikokseen.» Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi: »Katso: ihminen!» Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät
Jeesuksen, he rupesivat huutamaan: »Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!» Pilatus sanoi heille: »Ottakaa te
hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään.» Juutalaiset vastasivat: »Meillä on lakimme, ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa
Jumalan Poika.»
Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta: »Mistä sinä olet lähtöisin?» Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. »Etkö puhu, vaikka minä
kysyn?» Pilatus sanoi. »Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita
sinut?» Jeesus vastasi: »Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.
Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut.»
Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Mutta juutalaiset huusivat: »Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan.»
Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille: »Tässä on teidän kuninkaanne.» Juutalaiset huusivat: »Pois!
Pois! Ristiinnaulitse hänet!» Pilatus sanoi heille: »Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?»
Mutta ylipapit vastasivat: »Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari.» Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.

Maaherra Pilatus ei löydä syytä, minkä vuoksi
Jeesus olisi tuomittava kuolemaan. Lopulta hän
tuo runnellun ja häväistyn Jeesuksen palatsinsa etupylväikköön ja lausuu (Joh. 19:5): ”Ecce
homo – Katso, Ihminen!” Tämä tarkoittanee
sitä, ettei runnellusta Jeesuksesta enää olisi
vaaraa Rooman vallalle Palestiinassa. Jeesusta
ei enää voisi pitää ”kuninkaana”. Hän oli vain
”ihminen”.

mukaan kuolla, koska hän oli tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi (Joh. 19:7). Jeesuksen syyttäjät
alkavat myös vihjailla Pilatusta itseään vastaan:
”Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä!” (Joh. 19:12).
Pilatukselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin
myöntyä Jeesuksen syyttäjien tahtoon. Jeesus
ei ollut puolustautunut syytöksiä vastaan ja Pilatuksen kysymykseen, oliko hän juutalaisten
kuningas, eli siis mahdollinen kapinoitsija, hän
oli vastannut: ”Sinä sen sanoit” (Luuk. 23:3).
Roomalaisen oikeuskäytännön mukaisesti tätä
”hyvää tunnustusta” (1. Tim. 6:13) oli pidettävä
riittävänä perusteena kuolemantuomioon.

Sitten Pilatus tekee pahan virheen. Hän otaksuu, että Jeesuksen syyttäjät olisivat valinneet
kahdesta ”pahasta” pienemmän eli Jeesuksen
eikä terroristi ja murhamies Barabbaan. Tässä
hän arvioi tilanteen väärin. Jeesuksen piti lain
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Kuvassa näkyvät kirjaimet SPQR. Kyseessä on
lyhenne latinankielisistä sanoista Senatus populusque Romanus = Rooman senaatti ja kansa.
SPQR oli Rooman hallinnon virallinen tunnus.
Jeesuksen glorian on kuvassa korvannut piikkikruunu. Kuvan kehyksessä on oikealla vasara
ja vasemmalla kolme naulaa. Ne odottavat Herramme käsiä ja jalkoja Golgatalla.
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Nöyränä ja hiljaisena
kannat piikkikruunua,
riisuttuna, heikkona.
Häpeissäni, Jeesus, tunnen,
että olen syyllinen,
kova, kevytmielinen.
(Virsi 56:4.)

Kiirastorstai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 22:14–22:
Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille: »Hartaasti olen
halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille:
enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.» Hän otti
käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: »Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille:
tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.»
Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.» Aterian jälkeen hän samalla
tavoin otti maljan ja sanoi: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän
puolestanne. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun
kavaltajani. Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta
tulee hänen kavaltajansa!»

Juhlapäivän sisältönä on pyhä ehtoollinen ja
sen asettaminen. Kiiras (ruotsin skär) merkitsee puhdistamista. Kiirastorstai onkin perinteinen ripittäytymispäivä, mutta myös jalkojen
pesun (ks. 2. vuosikerran evankeliumi) ja ehtoollisen asettamisen päivä. Illalla vietettävästä ehtoollisjumalanpalveluksesta alkaa ristin ja
ylösnousemuksen pääsiäinen – juhla, joka kestää kolmen päivän ajan (lat. triduum sacrum,
triduum paschale) aina pääsiäispäivän iltaan
asti. Tässä juhlassa pimeys ja valo, Herran Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus ovat samanaikaisesti läsnä.

Tässä vaiheessa Juudas Iskariot lähtee pimeään
yöhön. Pääsiäisen mykistävä draama alkaa. Sen
merkkinä alttari riisutaan ja peitetään mustaan.
Kynttilät sammutetaan Kristus-kynttilää lukuun ottamatta ja kukat viedään pois. Kirkonkelloja ei soiteta.
Kuvassa opetuslapsi Johannes nojaa Jeesuksen
rintaa vasten (Joh. 13:23). Kavaltaja Juudas on
jo lähdössä rahapussi kädessään. Kuvaperinteessä hänen vaatteidensa väri on sapenkeltainen. Pöydällä on neljä maljaa, muita vaaleampi
on aterian kolmas malja, jonka Herra Jeesus
antaa opetuslapsilleen juotavaksi uuden liiton
maljana (vrt. Luuk. 22:20). Pääsiäisaterian leipä
murrettiin aterian alussa kahteen osaan, joista
suuremman Herra siunaa ehtoollisen leiväksi.
Kukko viittaa jo Pietarin kieltämiseen. Kuvassa
etualalla ovat jalkojen pesun astia ja vesikannu.

Tämän vakavan juhlapäivän kuvassa Herra Jeesus on juuri murtamassa sitä leipää, josta hän
sanoo (Luuk. 22:19–20): ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” Sitten hän ottaa
maljan ja sanoo (Matt. 26:27–29): ”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri,
joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien
anteeksiantamiseksi. Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen
kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän
kanssanne Isäni valtakunnassa.” Kiirastorstai on
uuden liiton solmimisen päivä.

Tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Joh.
6:33). Kehyksessä ovat ehtoollisen leipä ja
malja.
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Oi Jeesus, viimeisenä yönä, ennen kuin kävit kuolemaan,
rakkautesi suuren työnä soit liiton merkin autuaan.
Lahjasta tästä, Jeesuksemme, sinulle kaikuu kiitoksemme.
(Virsi 220:1.)
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Pitkäperjantai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 23:32–46:
Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun tultiin paikkaan, jota
kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen
vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi: »Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.» Sotilaat jakoivat
keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa.
Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat: »Muita hän
kyllä on auttanut – auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu.» Myös sotilaat
pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat: »Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi.» Jeesuksen pään yläpuolella oli myös kirjoitus: »Tämä on juutalaisten
kuningas.»
Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: »Etkö sinä ole Messias?
Pelasta nyt itsesi ja meidät!» Mutta toinen moitti häntä: »Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta
tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.» Ja hän sanoi: »Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.»
Jeesus vastasi: »Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.»
Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä,
sinun käsiisi minä uskon henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

Pitkäperjantai on sysipimeän surun päivä. Jumalan
Poika ja Ihmisen Poika teloitetaan häpeällisellä ja
tuskallisella tavalla. ”Puuhun ripustettu on Jumalan kiroama” (5. Moos. 21:23, Gal. 3:13). Murheen
takia jumalanpalveluskynttilöitä ei sytytetä, urut
ja kirkonkellot vaikenevat, alttari ja saarnatuoli
verhotaan mustiin. Ehtoollista ei vietetä. Seurakunta asettuu kasvotusten röyhkeän ja kauhua
kylvävän Pahuuden kanssa. Ristille lyötynä ja runneltuna Herra Jeesus käy lopulliseen taisteluun
Jumalan ja ihmisten Vihollisen, Saatanan kanssa.

Juuri silloin temppelin väliverho repeää kahtia,
ylhäältä alas asti (Luuk. 23:45). Tämä on merkkinä siitä, että Jumalan vihan alla paahtunut,
veren ja kuolinhien peittämä onkin Jumalan Valittu (Luuk. 9:35), uusi armoistuin (Room. 3:25
vuoden 1938 käännöksen mukaan), liitonarkku.
Jumala on imenyt hänessä itseensä synnin, kuoleman ja helvetin ja vapauttaa siksi hänen vihansa
alla elävät vieraat kansat ja oman kansansa. Tie
Jumalan, Isän, sydämelle on Herrassa Jeesuksessa
Kristuksessa avattu kaikille (Hepr. 10:20).

Ristiltä Jeesus huutaa kovalla äänellä psalmin 22
alkujakeen: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit
minut?” Sitä ennen hän on koonnut itseensä maailman synnin ja kohtaa sen takia Jumalan vihan.
Vanhurskaasta tulee jumalaton, synnittömästä
suurin syntinen, viattomasta kirottu – meidän tähtemme, meidän puolestamme. Hänestä, joka on
Elämä, tulee kuollut, käärmeen muotoinen, ristille ripustettu. Tällaisena Herra Kristus lausuu: ”Isä,
sinun käsiisi minä uskon henkeni” (Luuk. 23:46).
Näin hän, Jumalan rakkauden uhritien kulkija,
jättäytyy Isänsä käsiin – Isän, jonka hylkäämäksi
hän kokee tulleensa.

Riemuitkaamme evankelista Johanneksen tallentamin sanoin: ”Niin kuin Mooses autiomaassa
nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen
Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:14–16).
Pääkallo ristin juurella viittaa Aadamin kuolemaan,
jonka Ristin Herra nyt kuolettaa kuolemallaan.
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Jeesuksen veri valuu ristiltä Aadamin kallon päälle
merkkinä siitä, että koko ihmissuku on nyt lunastettu (1. Kor. 15:21–22). Vain Maria ja Johannes
ovat ristin äärellä. Vapahtajan päässä on piikkikasveista tehty päähine. Myös kuvan kehys on täynnä
piikkejä.

Kaiken kestät puolestamme.
Vanhurskaana kärsien
kuolet syntiuhrinamme,
Jumala ja ihminen.
Sanot: ”Se on täytetty!”
Lunastus on päätetty,
maailma on vapahdettu,
Isän kanssa sovitettu.
(Virsi 66:7.)
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Pitkäperjantain ilta
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 23:47–56:
Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: »Tämä mies oli todella
viaton.» Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää,
palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta hänen
mukanaan.
Muuan neuvoston jäsen, Joosef, joka oli kotoisin juutalaisesta Arimatian kaupungista, ei ollut yhtynyt
neuvoston päätökseen eikä osallistunut sen toimiin. Hän oli hyvä ja hurskas mies ja odotti Jumalan
valtakuntaa. Joosef meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Hän otti sen ristiltä, kääri
pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ketään. Oli
valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa.
Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan.

Herramme riippui ristillä noin kolme tuntia ja
kuoli sitten yhtäkkiä (Mark. 15:44–45). Pilatuskin hämmästeli tätä Arimatian Joosefille, joka
oli rohkaissut mielensä ja pyysi häneltä lupaa
Jeesuksen hautaamiseksi. Joosef oli arvossapidetty neuvoston jäsen, joka ei ollut yhtynyt
neuvoston päätökseen tuomita Jeesus. Hän oli
hyvä ja hurskas mies, joka odotti Jumalan valtakuntaa. Matteus mainitsee myös sen, että hän
oli rikas mies (27:57), joka oli hakkauttanut itsellensä hautakammion läheiseen puutarhaan.
Joosef oli ehkä jo pitempään ollut Jeesuksen
salainen kannattaja (Joh. 19:38).

Joosef oli sisäisesti satutettu Suuren neuvoston
tuomiosta ja menettelystä Jeesusta kohtaan.
Hän tiesi, että Kaifaksen johdolla läpiviety yöllinen lavastettu oikeudenistunto oli vastoin
kaikkia neuvoston määräyksiä. Eniten häntä
kosketti Jeesuksen rohkeus, totuudellisuus ja
hänestä säteilevä arvovalta. Hänet Herra oli valloittanut omakseen.
Siksi Joosef menee Pilatuksen luokse, joka
suostui hänen pyyntöönsä. Joosef osti liinavaatteen ja kutsui avustajat. He lähtivät yhdessä teloituspaikalle, ottivat Herran alas ristiltä
ja kietoivat hänet liinavaatteisiin. Tässä työssä
Joosefia auttoi Nikodemos – sama mies, joka
yöllä oli tullut Jeesuksen luokse. Hän hankki
noin sata naulaa mirhan ja aaloen seosta (Joh.
19:39). Niin he käärivät Jeesuksen ruumiin,
vievät hänet auringon jo laskiessa lähellä olevaan kalliohautaan, jonka Joosef oli teetättänyt
itselleen, ja vierittivät suuren kiven hautakammion suulle.

Teloitetut heitettiin tavallisesti rikollisten hautausmaahan ilman surumenoja. Vasta maatumisen jälkeen omaiset saivat halutessaan kerätä
omaisensa jäänteet ja haudata ne. Joosef ryhtyy
uskaliaaseen tekoon pyytäessään Jeesuksen
ruumista: Pilatus olisi voinut pidättää hänetkin
kuulumisesta Jeesuksen kannattajiin tai ainakin torjua hänen pyyntönsä.
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Kuvan tunnusteksti on virrestä 81,
sen neljännestä säkeistöstä:
Kaikille Herrassa nukkuneille vain lepokammio hauta on,
ja sama toivo on suotu meille: on Kristus elämä loputon.
Aamuna Herran myös meidät kerran
hän luokseen taivaaseen vievä on.
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Hiljainen lauantai
1. Piet. 3:18–22:
Kristus kärsi ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät
Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni
ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä
kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan,
pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te
siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen
perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan
oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

Herra Jeesus Kristus laskettiin perjantaina illansuussa kalliohautaan. Uskomme mukaan hän
laskeutui vieläkin syvemmälle: ” – astui alas tuonelaan” (lat. descendit ad inferos). Vapahtaja on
koonnut itseensä koko maailman synnin, kaikki
menneen ajan, nykyhetken ja tulevan ajan julmuudet, kieroudet, himot, epätoivon ja kuoleman kauhun ja kärsii nyt syyttömänä niiden ansaitseman rangaistuksen eli helvetin tulen. Hän
on siis laskeutunut alemmaksi kuin kukaan muu
ihminen. Samalla hän on kuitenkin ylin. Luther
selvittää tätä asiaa Ensimmäisen Mooseksen kirjan selityksessään näin: ”Tuo mies, joka on ruoskittu, kuoleman ja Jumalan vihan alainen, synnin
ja kaiken kärsimyksen alainen, suorastaan helvetin oma ja alin helvetinkin alla, hän on korkein
Jumala.” (Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys
25–31. Latinasta suom. Heikki Koskenniemi.
Suomen Luther-säätiö. Helsinki 2006, s. 305.)

kaukset ja meidät niihin suljettuina Jumalan, Isän
luo ja herättää hänet ja meidät hänessä kuolleista.
Tällä tavalla Jumala osoittautuu yhdeksi ja samalla kolmeksi eli Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi.
Kun Herra Kristus on astunut alas helvettiin, nousevat sen voimasta Aadam ja Eeva ylös Jumalan
luo. Se kuvaa samalla jokaisen häneen uskovan
ylösnousemusta ja Jumalan luo pääsemistä. Luther kuvaa tätä ihmeellistä tapahtumaa myös kirjassaan Kristityn vapaudesta:
”Tässä tilanteessa esitetään mitä kaunein näytelmä. Siinä ei ole esillä vain yhteys, vaan pelastava
ja voittoisa taistelu, joka tuo pelastuksen ja vapahduksen. Kristus on näet sekä Jumala että ihminen
ja sitä paitsi persoona, joka ei ole tehnyt syntiä,
ei voi kuolla eikä tulla tuomituksi. Hänen vanhurskautensa, elämänsä ja autuutensa ovat voittamattomia, ikuisia ja kaikkivaltaisia. Uskon vihkisormuksen tähden hän tekee morsiamen synnit,
kuoleman ja helvetin yhteiseksi omaisuudeksi,
jopa täysin omikseen, ja suhtautuu niihin kuin ne
olisivat hänen omiaan ja aivan kuin hän itse olisi
tehnyt nuo synnit. Tämän hän teki, kun hän kärsi,
kuoli, astui alas helvettiin ja osoitti olevansa kaiken voittaja. Hän osoitti myös, että synti, kuolema
ja helvetti eivät voineet häntä niellä. Tästä seuraa
välttämättä, että kaikki tämä paha on voitettu ja
nielty tässä hänen ihmeellisessä kaksintaistelussaan. Hänen vanhurskautensa on kaikkien syntejä suurempi, hänen elämänsä kaikkea kuolemaa
väkevämpi ja hänen autuutensa kaikkea helvettiä voimallisempi. Näin uskova sielu tulee tämän
Kristukseen, sulhaseen perustuvan uskon pantin
välityksellä vapaaksi kaikista synneistä, kuoleman
ja helvetin pelosta.” (Kristityn vapaudesta. Latinasta suom. Lauri Haikola. Vaasa 1983, s. 21–22.)

Tämä ihmeellinen asia on kuvassa havainnollisessa muodossa. Hän, joka on ylin, on nyt alin. Ennustuksen mukaisesti (1. Moos. 3:15) näemme siinä,
kuinka ihminen iskee käärmeen pään murskaksi
– käärmeen, joka on iskenyt häntä kantapäähän
ristin jalkatukeen lyödyllä terävällä naulalla.
Helvetin tulessa kärsivä Herra Kristus toimii ensimmäisen käskyn mukaisesti ja odottaa Jumalan
tekevän hänelle oikeutta. Tämän ymmärtäminen
edellyttää kuitenkin, että tunnustan Herran Kristuksen, Jumalan ja ihmisen, astuneen helvetin tuleen minun syntieni tähden. Tämä tarkoittaa sitä,
että silloin myös minä kuten kaikki häneen turvautuvat jäsennymme Jumalasta itsestään lähtevän ja häneen palaavan pelastuksen osaksi. Pyhä
Henki kantaa Herran Kristuksen sanattomat huo-
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Kristuksen asemaa alimpana ja ylimpänä kuvaavat
myös kehyksen alaosan piikkikruunu ja yläosan
kruunu.

Oi salaisuutta suurinta:
Jumala puolestamme
ristillä antaa uhrinsa
ja kuolee kuolemamme.
Käy kuolematon kuolemaan,
elämä astuu tuonelaan.
Oi aivoituksen syvyys!
(Virsi 62:5.)
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2.3. Pääsiäisaika

Pääsiäisyö
Mark. 16:1–8:
Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen
voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään: »Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?»
Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi.
Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset
vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: »Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista,
joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.
Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan.
Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.’» Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

Pyhä kolmen päivän juhla huipentuu pääsiäisyön
ja -päivän palveluksiin. Musta väri vaihtuu valkoiseen tai kultaan, ehtoollispöytä katetaan, kynttilät palavat jälleen ja halleluja, urut ja kellot soivat.
Myös tunnuskuvien kehysväri vaihtuu mustasta
kultaan ja orjantappuroiden sijaan tulevat palmunlehvät. Kaikki tämä symboliikka julistaa kirkkovuoden keskusjuhlan koittamista.

han ruumiin riisumisesta ja uuteen, hengelliseen
ruumiiseen pukeutumisesta (2. Kor. 5:2–4). Tätä
hän havainnollistaa siemenen kuolemisella ja siitä syntyvällä korrella. Siemenen on kuoltava, että
korsi voi kasvaa. (1. Kor. 15:36–37.)
Hämmentävä, outo, suorastaan häkellyttävä Herra Kristus on oppilailleen myös siitä syystä, että
hän on vapaa tämän meille tutun todellisuuden
rajoituksista. Hän liikkuu vaivatta läpi seinien ja
kalliopaasien. Hän on tätä todellisuutta väkevämpi eikä hän ole enää sidottu aikaan. Hän tulee
samalla kertaa menneisyydestä, tulevaisuudesta
ja on alati läsnä niin menneessä kuin tulevassakin. Hänen vapautensa on rajaton. Meidän tuntemamme aineellisuus on hänessä läpinäkyvää ja
lävitseen laskevaa. Aineellisuuden meidät sitova
muoto ja hahmo katoavat ja menettävät voimansa
hänen läsnäolossaan. Paavali muotoilee sen näin:
”Tämän maailman muoto on katoamassa” (1. Kor.
7:31 vuoden 1938 käännöksen mukaan). Uusi
maailma ei tule vasta sen jälkeen, kun vanha on
kadonnut, vaan vanha katoaa, kun uusi tulee.

Mietiskellessämme, mitä tapahtui Herramme ruumiille ”kaikkein alimmaksi asetettuna”, joudumme
myöntämään, ettemme käsitä laisinkaan, kuinka tämä biologiseen perustaansa sidottu ruumis
muuttuu hengelliseksi ruumiiksi. Paavali puhuu
siitä kuoleman nielemisenä: ”Kuolema on nielty ja
voitto saatu” (1. Kor. 15:54).
Elämä nielee kuoleman. Tämä voittoisa uusi on
siinä, ettei ikuista elämää ole ilman ajallista kuolemaa. Ikuista elämää ei siis ole ilman sitä, että
Herra Jeesus kuoli ristillä ja lepäsi kuolleena haudassa. Vain näin ikuinen elämä on sitä, mitä se
on. Jumala ei tässä luo tyhjästä, vaan panee sen
tyhjän, joka kuoleman jäljiltä syntyy, palvelemaan
itseään. Sen seurauksena elämä itse muuttuu. Se
saa lopunajallisen kehityssuunnan, se kirkastetaan
eli se ei enää rajoitu vain maallis-ruumiilliseen.

Tässä pohdimme salaisuutta, joka ylittää käsityskykymme. Pietari julistaa yksiselitteisesti,
että Jumala herätti kuolleista ”tämän Jeesuksen”
(Ap. t. 2:32). Kuinka hän sen teki? Jumala herätti kuolleen Jeesuksen sanallaan. Tässä on syytä
palauttaa mieleen ensin Herramme oma sana saddukeuksille (Matt. 22:32): ”Minä olen Abrahamin
Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän
ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.” Kun Herra
Jeesus tässä sanoo Jumalan olevan patriarkkojen

Herra Jeesus sanoo itsestään: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä” (Joh. 11:25). Tämä tarkoittaa,
että hänessä ja hänen toimestaan kuolema on nyt
siirtymistä elämään (lat. transitus, kr. metabasis).
Ikuinen elämä syntyy meissä hänen kuolemassaan ja hänen kuolemastaan. Paavali puhuu van-
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Jumala, he olivat kuolleet jo kauan sitten. Jumala
kuitenkin muistaa heidät – ja se on heille elämä.
”Hänelle kaikki ovat eläviä” (Luuk. 20:38). Samalla tavalla kuin Jumala muisti Nooan arkissa,
hän muisti haudassa lepäävää Jeesusta ja herätti hänet kuolleista. Jumala käski sitä meripetoa,
jonka sisällä profeetta Joona oli, oksentamaan
profeetan kuivalle maalle (Joona 2:11). Samoin
hän muisti Poikaansa kalliohaudassa ja herätti
hänet kuolleista. Sen hän teki sanallaan, jonka
löydämme Jesajan kirjasta (26:19): ”Herätkää ja
riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte!”

Kuvassa Vapahtaja jättää käärinliinansa hautaan.
Hän itse on mandorlassa eli tuonpuoleisesta tämänpuoleiseen ja sinne takaisin avautuvassa valonsäteiden muodostamassa soikiossa kädessään
voitonviiri. Tunnusteksti on psalmiantifonista
(Ilm. 1:18): ”Minä olin kuollut, mutta nyt minä
elän, elän aina ja ikuisesti.”
Ei vielä aamuruskokaan valaissut öistä maata,
kun syttyi päivä paistamaan, ei sammua se saata.
Ei noussut ollut aurinko, kun loistavana säihkyi jo
luomaton Aurinkomme.
(Virsi 86:3.)
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Pääsiäisaamu – Pääsiäispäivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 24:1–12:
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät
sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän
edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: »Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei
hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa:
’Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.’» Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut.
Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä
naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan.
He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet
heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.

Pääsiäisenä koko kristikunta riemuitsee: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi” (virsi
90). Kaksi kuukautta on valmistauduttu pääsiäiseen. Sen voittosanomaa kaiutetaan riemuiten viisikymmentä päivää aina helluntaihin asti.

laskeutuneet haudan pohjalle, mutta haudattu
itse on poissa. Vainajan päässä ollut hikiliinakin
on erikseen kokoon taiteltuna entisellä paikallaan. Ihmeissään he palaavat takaisin majapaikkaansa.
Haudalle tulleet naiset kohtaavat kaksi miestä
sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Heiltä naiset
saavat kuulla ihmeellisen viestin: ”Miksi etsitte
elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä,
hän on noussut kuolleista.”

Niin kuin Vapahtajan oman sanan mukaan
(Matt. 12:40) profeetta Joona oli meripedon
vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on
Ihmisen Poikakin oleva maan povessa kolme
päivää ja kolme yötä. Kun naiset tulevat aamuhämärissä Vapahtajan haudalle, nämä kolme
päivää ja kolme yötä ovat jo kuluneet loppuun.
He näkevät, että haudan sulkenut suuri kivi on
vieritetty pois. Joonan merkki (Matt. 12:39)
saa naiset hämmennyksiin.

Ylösnoussut istuu nyt Isän oikealla puolella.
Myös häneen uskovat, hänen veljensä ja sisarensa ovat Isän sylissä. Mikä riemu, mikä yli
ymmärryksen käyvä ihanuus ja sanomaton
salaisuus sisältyykään tähän mykistävään sanomaan. Herran Jeesuksen kädessä ovat nyt
kuoleman ja tuonelan avaimet (Ilm. 1:18). Hänen ristiviirinsä somistaa kehystä ja julistaa
Ylösnousseen voittoa synnistä, kuolemasta ja
Perkeleen vallasta.

Johanneksen evankeliumin mukaan (2. vuosikerran evankeliumi, Joh. 20:1–10) Magdalan
Marian hälyttäminä Pietari ja Johannes kiirehtivät haudalle, kurkistavat sinne sisälle ja
hämmästelevät näkemäänsä. Käärinliinat ovat
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Sait, Jeesus, täyden voiton, lunastit laumasi.
Toit uuden päivän koiton, oi voitonsankari.
Aukeni haudan salpa ja murtui kuolon valta,
kun nousit haudasta.
(Virsi 100:1.)
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2. pääsiäispäivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 24:13–35:
Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin
kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.
Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?» He pysähtyivät murheellisina, ja toinen
heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: »Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä
on näinä päivinä tapahtunut.»
»Mitä te tarkoitatte?» Jeesus kysyi. He vastasivat: »Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli
tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me
kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään
on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui, ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet
meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus
elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet.
Jeesusta he eivät nähneet.»
Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä,
mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.» Ja hän
selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät
häntä lähtemästä ja sanoivat: »Jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan.» Niin hän meni
sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi
leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli
poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: »Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?»
Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja
muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: »Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille.» Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet
Jeesuksen, kun hän mursi leivän.

Emmauksen tien kulkijat puhuvat Ylösnousseesta, mutta eivät odota kohtaavansa häntä (Luuk.
24:13–35). Siksi heidän silmänsä ”olivat kuin
sokaistut”. He puhuttelevat seuraansa liittynyttä
kuin muukalaista, jolle on ensin kerrottava taustatiedot päivän uutisille.

nilleen. Samalla kun hän murtaa leivän, ”heidän
silmänsä aukenivat” ja he tuntevat hänet. Tämän
jälkeen vieras katoaa heidän näkyvistään. Miehet
palaavat takaisin Jerusalemiin ja kertovat kokemastaan: ”Eikö sydämemme hehkunut innosta,
kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti
meitä ymmärtämään kirjoitukset” (Luuk. 24:32)?

Ehtooaterialla vieras ottaa leivän, kiittää Jumalaa,
murtaa ja antaa sen Kleopaalle ja hänen kumppa-
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Miten paljon suurempi riemu täyttikään nyt
Kleopaan ja hänen toverinsa sydämen, kun he
olivat aterialla saaneet Ylösnousseelta siunatun
leivän ja maljan. Kaikki oli nyt toisin: suru ja murhe muuttuivat riemuksi, riemuksi riemun päälle.
Nyt on kaikki muu yhdentekevää tämän yhden
rinnalla: Herra elää! Jeesus, Voideltu, on nyt Herra. Aamen. Jumalan, Isänsä, vihan maljan juonut
on nyt meille elämää pursuava Siunauksen Malja.
Halleluja!

Vierelle Kristus ilmestyy,
matkalla lohduttaa.
Emmauksen tietään kulkeneet
Herransa tunnistaa.
Halleluja, Herramme on ylösnoussut!
Kiittäen leipää murtaa hän,
pöydässä riemuitaan.
Uskossaan heikot, pettyneet
rientävät kertomaan:
Halleluja, Herramme on ylösnoussut!
(Virsi 944:3–4.)
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1. sunnuntai pääsiäisestä (Quasimodogeniti)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 20:19–31:
Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» Tämän
sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran.
Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.»
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: »Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit
anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään
anteeksi.»
Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden
joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: »Me näimme Herran.» Mutta Tuomas
sanoi: »En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä
kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.»
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat
lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» Sitten hän sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen,
vaan usko!» Silloin Tuomas sanoi: »Minun Herrani ja Jumalani!» Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot,
koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.»
Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä
kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että
teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.

Ylösnoussut on ilmestynyt kaikille opetuslapsilleen Tuomasta lukuun ottamatta. Toisten riemukaan ei vakuuta Tuomasta. Vasta sitten, kun hän
saisi koskettaa Mestariaan, hän uskoisi Kristuksen ylösnousseen (Joh. 20:19–31).

ra ottaa Tuomaan tilille ja antaa hänelle samalla
ainutlaatuisen tilaisuuden vakuuttua ylösnousemuksesta vastaansanomattomalla tavalla.
Pääsiäisajan pyhillä on myös perinteiset latinankieliset nimet, jotka tulevat päivien psalmiantifoneista. Tämän sunnuntai nimi Quasimodogeniti tulee 1. Pietarin kirjeestä (2:2): ”Niin kuin
vastasyntyneet (lat. quasi modo geniti) lapset
tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa.”

Ovien ollessa lukittuna Herra Kristus ilmestyy
ja sanoo Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat
käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni.”
Ylösnousseen Ihmisen Pojan ja Jumalan Pojan
kasvojen edessä Tuomas kuulee kohdistettavan itselleen arvovaltaisen kehotuksen: ”Älä ole
epäuskoinen, vaan usko!” Näin sanoessaan Her-
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Miksi aina epäilen? Kaipaan lailla Tuomaksen
vain kosketusta haavojen Herran Kristuksen.
Kristus nousi kuolleista!
Ennalleen ei maailma milloinkaan voi palata.
Murtui voima kahleista. Kristus nousi kuolleista!
Nyt me armahdettuina käymme Isän lapsina
avoimista ovista.
(Virsi 945:3.)
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2. sunnuntai pääsiäisestä (Misericordia Domini)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 10:11–16:
Jeesus sanoo:
»Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan
jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei
välitä lampaista.
Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja
minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja
niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.»

Hyvän paimenen sunnuntai kutsuu mietiskelemään lohduntäyteisiä psalmin sanoja: ”Vaikka
minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi
mitään pahaa” (Ps. 23:4). Profeetta Hesekiel
puolestaan välittää Herran sanan vääristä paimenista (Hes. 34:1–10) ja ennustaa Jumalan
itsensä tulevan kansansa paimeneksi: ”Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen” (Hes.
34:11).

Jeesuksen ajan Palestiinassa paimen kohtasi
työssään monia uhkia. Oikea ja uskollinen Paimen puolustaa lampaitaan henkensä alttiiksi
pannen. Oli tapana, että paimen vietti yönsä
porttikatoksessa ja siten torjui saalistajien pääsyn lammasaitaukseen. Tätä ajatellen Herra
Jeesus ilmoittaa olevansa lammasten portti.
Hänessä ja hänen kauttaan avautuu ikuisesti viheriöivä laidun, ”yltäkylläinen elämä” eli elämä
paratiisissa, Jumalan luona.

Profeetan ennustuksen mukaisesti Vapahtajamme ilmoittaa olevansa sekä oikea Paimen (Joh.
10:11) että lammastarhan Portti (Joh. 10:7).
Hänessä Jumala on tullut kaitsemaan lampaitaan, siis kaikkia häneen turvautuvia.

Pyhän latinankielinen nimi tulee psalmiantifonista: ”Herran uskollisuus (= misericordia Domini) täyttää maan” (Ps. 33:5).
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Lammas seuraa paimentansa, paimen kaitsee lammastaan.
Jeesus läsnäolollansa turvan antaa laumassaan.
Milloin peto uhkaa niellä, apuasi älä kiellä.
Paimensauva kohota, vaara kauas karkota.
(Virsi 378:3.)
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3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate)
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Hepr. 13:12–16:
Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Eihän meillä täällä
ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee.
Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten
hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen.

”Jubilate, Riemuitkaa!” on tämän sunnuntain
latinankielinen nimi (Ps. 66:1). Pääsiäisen iloaika jatkuu. Ilo syntyy Jumalan ihmeellisen
pelastusteon ihastelusta: ”Kohota Jumalalle
riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat!
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja
ylistäkää häntä.” (Ps. 66:1–2.) Päivän hallelujasäkeessä muistetaan Jeesuksen omia sanoja:
”Teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan
voi teiltä riistää” (Joh. 16:22).

Apostoli Paavali kehottaa: ”Veljet, haluan teidän
tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven
johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki
he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi.” (1. Kor. 10:1–2.) Nyt Herran
Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen
kastetut kulkevat ristiä kantaen synnytystuskiensa ja maailman vellovien aaltojen keskitse
”sapatinlepoon” (Hepr. 4:9 vuoden 1938 käännöksen mukaan) Jumalan kaupunkiin.

Herramme ylösnousemus on murtanut kuoleman vallan. Siitä myös häneen uskovat ovat
jo osallisia – he ovat ”taivaan kansalaisia” (Fil.
3:20). Heidän on kuitenkin Vapahtajansa sanojen mukaan kuljettava vielä ikään kuin synnytystuskien läpi. Heprealaiskirjeen mukaisesti
”me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka
tulee” (13:14). Tämä matka alkaa kastealtaasta.
Siinä upottaudutaan kuolemaan Herran Kristuksen kanssa ja noustaan kuolleista yhdessä
hänen kanssaan. Sitä kuvaavat kuvakehyksen
kastealtaat Vapahtajan voitonviirin kanssa.

Kuvassa kulkueristiä ympäröi sama säteilevä
helmikehä, joka kimaltelee matkan päämäärän,
uuden Jerusalemin yllä. Ristin ja ylösnousemuksen sanomassa Jumalan valtakunta ja sen
ilo on jo nyt läsnä. Profeetta Jesaja kirjoittaa
(Jes. 30:29): ”Silloin teidän huulillanne on laulu
niin kuin pyhän juhlan aattoiltana ja sydämessänne ilo niin kuin niillä, jotka kulkevat huilujen soidessa Herran vuorelle, kohden Israelin
turvakalliota.”
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Jo enkö saisi laulaa riemuissani
ja muistaa määränpäätä matkallani,
elämää toista, se murheet poistaa.
Jo kirkas voitonkruunu sieltä loistaa.
(Virsi 619:2.)
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4. sunnuntai pääsiäisestä (Cantate)
Päivän psalmi 98:
Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton.
Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme,
hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.
Hän muisti Israelin kansaa,
osoitti jälleen laupeutensa ja uskollisuutensa.
Maan ääretkin saivat tietää,
että Jumalamme pelasti meidät.
Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!
Ylistäkää Herraa harpun sävelin,
soittakaa ja laulakaa!
Vaskitorvin ja oinaansarvin
kohottakaa ylistyksenne Herralle, kuninkaalle!
Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat!
Taputtakoot virrat käsiään,
yhtykööt vuoret niiden iloon Herran edessä,
sillä hän tulee ja tuo maailmaan oikeuden.
Hän hallitsee maanpiiriä vanhurskaasti,
tuomitsee kansoja oikeuden mukaan.

”Cantate!” (laulakaa) ”Laulakaa Herralle uusi
laulu” (Ps. 98:1). Näin kuuluu tämän sunnuntain latinankielinen nimi ja sen riemuntäyteinen psalmiantifoni. Eivät vain lyyran, oinaansarven, huilun ja symbaalien soittajat, vaan myös
maa ja taivas, meri, lähteet ja purot ynnä koko
muu luomakunta osallistuvat ylösnousemuksen riemuun uutta laulua kaiuttaen. Psalmi 148
ja Kolmen miehen kiitosvirsi (Danielin kirjan
lisäykset) kehottavat koko kosmosta ylistykseen, koska ”hän nosti meidät ylös tuonelasta
ja pelasti meidät kuoleman otteesta” (Dan. lis.
C 88). Tätä pelastustekoa julistaa Vapahtajan
voitonviiri kuvakehyksessä.

Ristiinnaulitun ja nyt kuolleista nousseen Herran lupaama Puolustaja, Pyhä Henki, täyttää
häneen uskovat ilolla ja rohkeudella. He tietävät olevana Mestarinsa ystäviä, jotka tuottavat
Jumalan synnyttämää hedelmää ja jotka rakastavat toisiaan Herransa käskyn mukaisesti (päivän hallelujasäe, Joh. 13:34).
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Hänestä kaunein laulu soi, ei suloisempaa kuulla voi,
ei ajatella kalliimpaa kuin häntä, armon antajaa.
(Virsi 226:2.)
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5. sunnuntai pääsiäisestä (Rogate)
Toisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 6:5–13:
Jeesus opetti ja sanoi:
»Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä
rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee
myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun
vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin:
– Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille velkamme anteeksi,
niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
jotka ovat meille velassa.
Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.»

Psalmiantifonin mukainen Rukoussunnuntain
latinankielinen nimi on Vocem jucunditatis (Jes.
48:20: ”Kertokaa tästä riemuiten”). Evankeliumikirjassa latinalaisena nimenä on kuitenkin
’Rogate, Rukoilkaa!’ Sen juuret ovat helatorstain edellä järjestetyissä varhaisissa rukouskulkueissa, joissa anottiin kylvön onnistumista ja
hyvää satoa.

Rukouksen tulee kuitenkin tapahtua Herramme sanan mukaisesti ”hengessä ja totuudessa”
(Joh. 4:23–24). Se tarkoittaa sisäistä totuudellista ja antaumuksellista vakavuutta. Sen esikuvana on Herran Jeesuksen oma rukous Getsemanessa. Siellä hän suuressa tuskassa, niin että
veripisarat vierivät hänen otsaltaan, taivutti
oman tahtonsa Isänsä tahdon mukaiseksi.

Sunnuntain evankeliumeissa Herra Jeesus kehottaa hellittämättömään rukoukseen hänen
nimessään. Tällainen rukous ei jää palkkaansa
vaille: ”Mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille” (Joh. 16:23).

Kuvassa rukoilijan alttaritaulun aiheena on Jeesuksen rukous Getsemanessa. Huoneen ikkunasta näkyy valaistu kirkko risteineen. Kirkko
on Herran omien sanojen mukaan ”rukouksen
huone” (Matt. 21:13).
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Nyt siihen, mitä anomme, uskossa aamen sanomme
luottaen, että kuulet sen nimessä Herran Jeesuksen.
Ylistys, kiitos, kunnia sinulle, Isä taivaassa!
(Virsi 208:9.)
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Helatorstai
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Ap. t. 1:1–11:
Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta
alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein
osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana
useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: »Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää
montakaan päivää.»
Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: »Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat
Israelin valtakunnan uudelleen?» Hän vastasi: »Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä
oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette
minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.»
Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä
kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: »Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin
kuin näitte hänen taivaaseen menevän.»

Helatorstaista alkaa helluntaita edeltävä yhdeksän päivän mittainen jakso, niin sanottu
novena (lat. preces novendiales = yhdeksänpäiväiset rukoukset). Ajanjakso liittyy Jeesuksen kehotukseen omilleen ennen taivaaseenastumistaan: ”Älkää lähtekö Jerusalemista,
vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet”
(Ap. t. 1:4).

lapset ”näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja
pilvi vei hänet heidän näkyvistään” (Ap. t. 1:4,
9). Näin Herra Jeesus nousee Isän luokse valmistamaan siellä meille asuinsijaa (Joh. 14:2–3)
ja ollakseen maan päällä todellisesti läsnä muidenkin kuin apostolien luona.
Herra Kristus siirtyy ajan ja paikan rajat ylittävään olemistapaansa ja on siksi näkymätön meidän silmillemme. Tällä tavalla hän voi
kuitenkin olla läsnä kaikkialla ja ottaa kaikki
häneen uskovat luokseen niin kuin hän itse
sanoo: ”Ja kun minut korotetaan maasta, minä
vedän kaikki luokseni” (Joh. 12:32). Herra Kristus on nyt Jumalan, Isän, sylissä. Hän ei kuitenkaan mennyt taivaaseen ollakseen poissa maan
päältä, vaan voidakseen vetää kaikki ihmiset
luokseen Jumalan, Isän sydämelle.

Kirkastussunnuntain evankeliumissa kerrotaan,
kuinka Herra Jumala laskeutuu loistavassa pilvessä Herran Jeesuksen ylle. Hänen seurassaan
olevat kolme opetuslasta, Pietari, Jaakob ja Johannes, kuulevat pilvestä äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.
Kuulkaa häntä!” (Matt. 17:5.) Herran Jeesuksen
seurassa ovat myös Mooses ja Elia, Vanhan liiton lain ja profeettojen edustajat.
Taivaaseenastumisensa edellä Jeesus oli aterialla opetuslastensa kanssa. Yhtäkkiä opetus-
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Tunnusteksti tulee helatorstain
virrestä 106:4:
Korotettu Herramme, halleluja,
aina olet luonamme, halleluja.
Isän kanssa hallitset, halleluja,
puolestamme rukoilet, halleluja.
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6. sunnuntai pääsiäisestä (Exaudi)
Toisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 7:37–39:
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano,
tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän
veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat
tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Tämä sunnuntai sijoittuu helatorstaista alkaneeseen novenaan, helluntaita edeltävään yhdeksän päivän odotuksen ja rukouksen aikaan
(ks. helatorstain kuvaus). Jeesuksen äiti Maria,
Jeesuksen veljet ja opetuslapset odottavat tämän ajan Ylösnousseen lupaaman Puolustajan
eli Pyhän Hengen vuodattamista.

”Juhlan suurena päätöspäivänä” Herra Jeesus
huusi kovalla äänellä: ”Jos jonkun on jano,
tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, ´hänen sisimmästään kumpuavat
elävän veden virrat´”. Näin hän sitoi itseensä
juhlan keskeisimmän tarkoituksen, nimittäin
Pyhän Hengen vuodattamisen, jota veden vuodattaminen alttarilla ennakoi.

Herra Jeesus oli saapunut lehtimajanjuhlaan
(Joh. 7:37–39), jota vietettiin syys–lokakuun
vaihteessa sadonkorjuun päätyttyä. Juhla kesti
viikon (3. Moos. 23:33–43). Juhlaperinteeseen
kuului, että papit hakivat päivittäin vettä Siiloan lähteestä, veivät sen riemukkaassa kulkueessa temppelin polttouhrialttarille kiertäen
sitä seitsemän kertaa ja vuodattivat sitten veden alttarille. Kulkueessa toistettiin pyhiä kirjoituksia: ”Te saatte riemuiten ammentaa vettä
pelastuksen lähteestä” (Jes. 12:3), tai: ”Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille
puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta” (Sak. 13:1).

Profeetta Jesaja julisti aikanaan Israelille Jumalan siunauksen koittamisen (Jes. 44:3): ”Minä
annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi
ja siunaukseni vesoillesi.”
Päivän latinankielinen nimi Exaudi (kuule) tulee
psalmiantifonista (Ps. 27:7): ”Herra, kuule kun
huudan sinua! Ole minulle armollinen, vastaa
pyyntööni.”

120

MINÄ
..A.NNANVESIENVIRRATA

J.ANOAVA
.TULKOONJA JUOK00N'
1

Herää ylistämään Herraa! Armon sade lankeaa.
Hengen lahja virran lailla janoavat virvoittaa.
Maasta maahan Herran sana niin kuin liekki etenee,
sytyttäen, lämmittäen sydämiä valaisee.
(Virsi 148:2.)
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3. Helluntaijakso
Helluntaijakso poikkeaa joulusta ja pääsiäisestä siinä, että valmistautumisaika on vain viikon pituinen
ja että juhlan jälkivietto taas kestää jopa enemmän kuin puolet kirkkovuodesta eli enimmillään 26
sunnuntaita, lisäksi tulevat valvomisen sunnuntai ja tuomiosunnuntai. Silloin taas, kun pääsiäinen on
myöhäisimpänä mahdollisena ajankohtana, helluntaijakso on yhteensä 20 sunnuntaita eli vain noin
viisi kuukautta.
Helluntaijakso on riemuitsemista siitä, että Jumala on läsnä keskellämme uudessa temppelissään eli
kirkossa, samalla se on uskon harjoitukseen panemista. Siksi on luontevaa rinnastaa se valitun kansan
autiomaavaellukseen. Nyt itsensä ilmoittanut ja meidät pelastuksensa salaisuuteen sulkenut Jumala,
Pyhä Henki, johtaa uutta Jumalan kansaa eli kirkkoa yläsalista (Ap. t. 1:13) sen matkalla Uuteen Jerusalemiin. Siksi helluntaiajan sunnuntait ovat kuin pysähdys- ja levähdyspaikkoja, joissa opetellaan,
omaksutaan ja harjoitellaan Jumalan ilmoituksen sisältöjä.

3.1. Helluntaiaika

Helluntaiaatto
Psalmiantifoni, Hes. 36:26:
Minä annan teille uuden sydämen
ja teidän sisimpäänne uuden hengen.

Apostoli Pietari kirjoittaa Nooan arkin tarkoituksesta:

”Tule, Pyhä Henki!” Näin seurakunta rukoilee
(esim. virressä 112) ja luottaa Vapahtajansa lupaukseen (Joh. 14:16–17): ”Minä käännyn Isän
puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan,
joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja
on Totuuden Henki.”

”Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt
kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kansanne
hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen,
joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.” (1. Piet. 3:21–22.)

Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Vapahtajaan Jordan-virrassa. Helluntaiaattona seurakunta odottaa, että se ja kaikki sen jäsenet
saavat saman Hengen. Tätä toivoa, odotusta ja
sen täyttymistä ennakoivat Nooa ja hänen rakentamansa arkki. Tuoretta oliivipuun lehteä
nokassaan kantava kyyhkynen tuo Nooalle
rohkaisun ja toivon (1. Moos. 8:11). Hän ja kahdeksan muuta ihmistä sekä eläimet pelastuvat
arkin kantamina vedenpaisumuksesta. Tulvavesien laskeuduttua Jumala teki liiton Nooan
ja hänen jälkeläistensä kanssa. Liiton merkiksi
hän asetti sateenkaaren (1. Moos. 9:8–17).

Kuvakehyksen molemmin puolin on kastemalja ja ylhäällä Jumalan oikealta puolelta voitonviirinsä ojentava Herran Kristuksen käsi. Kuvassa on sateenkaari hyvän omantunnon liiton
merkkinä.
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Helluntain tuulien, sen valon, liekkien taas tulla suo.
Suveesi saapuvaan suo havahtua maan.
Sen tuskaan vaikeaan valkeus tuo.
(Virsi 122:3.)
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Helluntaipäivä
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Ap. t. 2:1–13:
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin
olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin
kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat
puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan
alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen
kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään: »Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset
meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja
me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.»
He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: »Mitä tämä oikein on?» Mutta
jotkut pilkkasivat: »He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.»

Jouluna Jumala, Isä, on ensisijainen toimija, pääsiäisenä Poika, joka ottaa kantaakseen maailman
synnin. Helluntaina ensisijainen toimija on Pyhä
Henki. Nikean uskontunnustuksen mukaan ”me
uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi
tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä
Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.”

ylistettävän Jumalaa omalla kielellään. Näin kumoutuu se hajaannus, joka alkoi Baabelin tornin
rakentamisesta (1. Moos. 11). Pyhän Hengen vuodattaminen helluntaina aloitti globalisaation. Nyt
kaikki kansat kuulevat ylistettävän yhtä ja samaa
Jumalaa omalla kielellään. Siihen tarvitaan kaikkia kieliä, koska Herran Kristuksen ihmeellistä
ykseyttä ja hänen käsittämätöntä pelastustyötään
ei voida muuten riittävästi ylistää. Pyhä Henki on
se vapaus ja luo sen vapauden, joka irrottaa kaikki kansat ja kielet orjuuttajistaan ja antaa niille
saman vapauden kuin Hengellä on itsellään. Hän
mahdollistaa Herran Kristuksen ylistämisen.

Lutherin mukaan Pyhän Kolminaisuuden sisälle on pystytetty saarnatuoli (Saarna Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, WA 46, 59–60).
Helluntaina Pyhä Henki saarnaa ja Isä ja Poika
kuuntelevat sitä. Mitä Pyhä Henki saarnaa? Hän
saarnaa näin: Suurimmaksi syntiseksi tullut Herra
Jeesus on vanhurskautettu yksin uskosta. Hän istuu nyt kirkkaudessa Isän oikealla puolella. – Tätä
enkelitkään eivät pysty käsittämään.

Pyhän Hengen saarna Kolmiykseyden sisällä vaikuttaa siis ulospäin sen, että kaikki kansat ja kielet alkavat ylistää Vapahtajaa. Samalla se on niille
ennakoituvaa viimeistä tuomiota. Pyhä Henki nimittäin paljastaa kansojen synnin, koska ne eivät
usko Herraan Jeesukseen, Jumalaan ja ihmiseen.
Pyhä Henki osoittaa myös vanhurskauden eli sen,
että Herra Kristus, suurin syntinen, on nyt Isän
oikealla puolella, ja on ainut vanhurskas. Lisäksi
Pyhä Henki näyttää, että Pääorjuuttaja eli Saatana, on tuomittu.

Alin on nyt Korkein. Hän, alin, on kuitenkin yksi
ja sama kuin ylin. Juuri tällaista saarnaa Pyhä
Henki Pyhän Kolminaisuuden sisällä. Se on ehjästi sopusoinnussa sen kanssa, mitä Herra Kristus
sanoi ylösnousemuksensa jälkeen oppilailleen:
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni.” (Matt. 28:18–19.)

Kristillisessä kuvaperinteessä Pyhän Hengen tunnuksena käytetään kyyhkystä, joka tulisia kieliä
tuoden asettuu helluntaina koolla olleeseen Jumalan juhlajoukkoon ja muodostaa apostoleista

Kun Pyhä Henki saarnaa helluntaina Pyhän Kolminaisuuden sisällä, kaikki kansat kuulevat
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yhdessä Jumalanäidin Marian kanssa seurakunnan ja kirkon ydinjoukon.
Tunnusteksti tulee keskiaikaisesta helluntain sekvenssistä: ”Tule, Pyhä Henki, ja lähetä taivaallisen
valosi säteily.” (Veni, Sancte Spiritus, et emitte.)
Helluntain liturginen väri on punainen, mikä näkyy myös kuvan kehyksessä. Kehyksen somisteena on nyt viiniköynnös. Herra Kristus sanoo
itsestään: ”Minä olen tosi viinipuu, ja minun Isäni
on viinitarhuri”, ja vielä: ”… te olette oksat” (Joh.
15:1 ja 5).
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Tule, Pyhä Henki, luoksemme
ja täytä sinuun uskovien sydämet.
Jo sytytä rakkautesi liekki palamaan
ja liitä yhteen kaikki kielet,
kaikki kansakunnat maan
yhdessä uskossa Herraamme
Jeesukseen Kristukseen.
Halleluja, halleluja!
(Virsi 112.)

Helluntaiviikko
Ap. t. 10:44–48:
Pietarin puhuessa Corneliuksen kodissa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan
kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin; he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi: »Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet
Pyhän Hengen niin kuin mekin?» Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät
sitten häntä jäämään sinne vielä muutamaksi päiväksi.

Helluntaina kaikki kansat voivat kuulla ylistettävän yhtä ja samaa Jumalaa omalla kielellään.
Näin kumoutuu se hajaannus, joka alkoi Baabelin tornin rakentamisesta (1. Moos. 11).

tahansa.” (Ap. t. 10:34–35). Pietarin puhuessa
Pyhä Henki laskeutui kaikkiin läsnäolijoihin ja
Pietari lausui: ”Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen
niin kuin mekin” (Ap. t. 10:47)?

Helluntain sanoma synnytti vaikean jännitteen
vanhan Israelin sisällä. Pääsevätkö myös muut
kansat nauttimaan samasta etuoikeudesta,
mikä Israelilla on Jumalan omaisuuskansana (5.
Moos. 7:6 vuoden 1938 käännöksen mukaan)?

Cornelius ja Pietarin puheen kuulijat kastettiin
”Jeesuksen Kristuksen nimeen”. Tämä tarkoittaa, että heistä tuli Vapahtajamme oman sanan
mukaisesti hedelmää kantavia oksia viinipuussa, joka on hän itse (Joh. 15:5). Sen merkkinä
helluntaiajan kehyksessä on viiniköynnös.

Pietarinkin oli aluksi vaikea käsittää, että Jumalan armo kuuluu kaikille kansakunnille ja ihmisille. Joppessa Pietari näki näyn, joka vakuutti
hänet (Ap. t. 10:9–16). Pian sen jälkeen Pietari
kutsuttiin sadanpäällikkö Corneliuksen kotiin.
Siellä hän aloitti puheensa: ”Nyt minä todella
käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan

Tunnusteksti tulee helluntaipäivän psalmiantifonista (Ps. 104:30). Kehyksessä on vasemmalla kastemalja ja oikealla Ristiinnaulittu. Ristiinnaulittu Herra Jeesus on se viinipuu, johon
kastettavat oksastetaan.
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Yhdistä uskoon yhteiseen ja yhden Herran kiitokseen
uskoviesi sydämet, toisilleen vieraat, etäiset.
Halleluja!
(Virsi 114:2.)
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3.2. Helluntain jälkeinen aika

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin lukukappale, Jes. 6:1–8:
Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen
vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat
toinen toiselleen:
– Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Ovenpielet vapisivat äänten voimasta, ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin:
– Voi minua, minä hukun!
Minulla on saastaiset huulet,
ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän,
ja nyt minun silmäni ovat nähneet Kuninkaan,
Herran Sebaotin.
Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta.
Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi:
– Katso, tämä on koskenut huuliasi,
sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu.
Minä kuulin Herran äänen sanovan:
– Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi?
Niin minä vastasin:
– Tässä olen, lähetä minut!

Pyhän Kolminaisuuden (paremmin: Kolmiykseyden) päivä kokoaa yhteen kirkkovuoden kolmen
suuren juhlan sisällön. Jouluna Jumala, Isä, lähettää Poikansa maailmaan ihmiskunnan pelastajaksi, pitkäperjantaina ja pääsiäisenä Jumala, Poika,
kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleista, ja helluntaina Jumala, Pyhä Henki, laskeutuu opetuslasten
päälle tulenlieskojen tavoin, täyttää heidät itsellään ja saattaa heidät puhumaan uusilla kielillä.

astuvat sisälle kirkkoon, Jumalan juhlajoukkoon,
jonka Pyhä Henki johtaa kohti iankaikkista kotia
eli uutta Jerusalemia.
Kuvan keskuksessa on kolmio kolmiykseyden
symbolina. Kolmion sivujen Pyhä-sana tulee serafien laulusta: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot”
(Jes. 6:3). Kolmion sisällä ovat kirkkovuoden suurten juhlien, joulun, pääsiäisen ja helluntain symbolit sekä palava pensas, jossa on ns. tetragrammi
eli nelikirjaiminen Jumalan nimi Jahve hepreaksi.
Tunnusteksti on kirkon jumalanpalveluselämästä
tuttu ns. pieni kunnia (lat. Gloria Patri). Pieni kunnia osoittaa, että kaikille Pyhän Kolminaisuuden
persoonille kuuluu yhtäläinen kunnia.

Jumalan ihmeellinen itseilmoitus avautuu näin
kirkkovuoden suurissa juhlissa omaehtoisella
tavalla ja kasvaa yli ymmärryksen käyväksi, kaiken sisäänsä sulkevaksi, uutta luovaksi pelastussuunnitelmaksi. Tämä kaikki kristallisoituu nyt
uskoksi Pyhään Kolmiykseyteen, Isään, Poikaan
ja Pyhään Henkeen. Hänen nimeensä kastetut
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Sinua, Jumala, me ylistämme, sinua, Herra, me kunnioitamme.
Sinua, ikuista Isää, kumartaa koko maailma.
Sinulle kaikki enkelit, sinulle taivaat ja kaikki vallat,
sinulle kerubit ja serafit laulavat lakkaamatta:
»Pyhä, pyhä, pyhä Jumala, Herra Sebaot.
Taivas ja maa on täynnä sinun kunniasi suuruutta.»
Sinua kiittävät alati pyhä apostolien kuoro, kirkkaina loistavat profeetat
ja marttyyrien säteilevä joukko.
Sinua, kaikkivaltias Isä, sinua, Isän ainoa Poika, sinua, Pyhä Henki,
ylistää pyhä seurakuntasi kaikkialla maailmassa.
(Te Deum -hymnin alku, virsi 802.)
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2. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 16:19–31:
Jeesus puhui tämän vertauksen:
»Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen
elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä
paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin
tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.
Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun
hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa
vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista,
poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta
sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä
– hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi:
’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden
joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta
ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.»

Rikkaan miehen vaatteet ovat purppuraa ja hienointa pellavaa (Luuk. 16:19–31). Päivästä päivään
hänen elämänsä on pelkkää ylellistä juhlaa. Hänen
upean kartanonsa portin pielessä viruu köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Hän odottaa voivansa ravita
itsensä niillä ruokapaloilla, joita rikkaan pöydältä
heitettiin koirille. Vain kulkukoirat ottavat hänen
kurjuutensa sydämelleen ja ystävystyvät nälän ja
tautien runteleman kerjäläisen kanssa.

Vertaus kohdistaa terävän kärjen varallisuuden
tuomaan kiusaukseen ja itseihailuun, itsejumalointiin eli itsevanhurskauteen. Lisäksi tuonelan
kuvaus yhdistää sen tuomiosunnuntaihin. ”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”
(Matt. 25:40).
Tässä Jumala, Pyhä Henki, teroittaa mieliimme,
että meidän tulee Lasaruksen ja rikkaan miehen
kohtaloita muistaen kohdistaa uskomme häneen,
joka on tullut täyttämään niin lain (siis Mooseksen) kuin profeetatkin eli juuri Herraan Kristukseen.

Lasaruksella on kuitenkin yksi turva. Se on hänen
nimensä Lasarus, joka tarkoittaa ”Jumala auttaa”.
Siihen hän ilmeisesti panee toivonsa eli odottaa
Jumalan vanhurskasta tuomiota. Hän ei pety odotuksessaan, vaikka saakin osakseen vanhurskauden vasta kuolemansa jälkeen.

Kuvan tunnusteksti tulee päivän psalmiantifonista (Ps. 49:16): ”Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta.” Kuvan yläosassa
Lasarus on enkelin sylissä. Hautaan siunaamisessa on vanhastaan pyydetty (ns. In paradisum):
”Saattakoot enkelit sinut paratiisiin. Kun saavut,
ottakoot marttyyrit sinut vastaan ja viekööt sinut
perille pyhään kaupunkiin, Jerusalemiin. Ottakoon enkelten kuoro sinut vastaan, ja Lasaruksen
kanssa, joka kerran oli köyhä, olkoon sinulla iankaikkinen lepo.”

Vanhassa kirkossa ymmärrettiin Lasaruksen vaivojen tarkoittavan Herran Jeesuksen omaa kärsimystä. On täysin mahdollista, että myös tämä
Vapahtajamme vertaus on monikerroksinen,
toisin sanoen siihen sisältyy viitesuhteisia piilomerkityksiä. Koira on usein peitenimi vieraille
kansoille (vrt. Matt. 15:26). Rikas on sitonut sydämensä ylellisyyteen, itsensä palvontaan ja pitää
vieraitaan sen kulisseina.
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Kuvakehyksen väri on vihreä osoituksena siitä,
että kirkkovuodessa on siirrytty helluntain jälkeiseen aikaan, joka ulottuu aina kirkkovuoden
viimeiseen pyhään, tuomiosunnuntaihin, asti.
Maailma täynnä turhuuttaan
kiiruhtaa kohti loppuaan.
On ylpeys sen pukuna
ja rikkaus sen koruna.
Vain valtaa, voimaa, kunniaa
niin moni etsii, kumartaa.

Kun tuomiolla seisomme,
niin hämmästyen näemme:
maailma hukkuu menoineen
ja riemuineen ja himoineen.
Ken niissä löysi aarteensa,
on niiden kanssa hukkuva.
(Virsi 157:1, 3.)
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3. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 19:1–10:
Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi
metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa
Jeesus katsoi ylös ja sanoi: »Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun
kodissasi.»
Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: »Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.» Mutta Sakkeus sanoi Herralle
kaikkien kuullen: »Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen
liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.» Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten:
»Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä
on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.»

Jeesuksen parrakkaiden opetuslasten suu lienee vetäytynyt hymyyn, kun he huomasivat,
että pienikokoinen tullimiesten päällikkö Sakkeus oli kiivennyt puuhun. Sieltä hän halusi
nähdä kaupungin halki kulkevan kuuluisan
saarnamiehen. Hänen neuvokas uteliaisuutensa palkitaan. Vapahtaja kutsuttaa itsensä Sakkeuksen vieraaksi: ”Tänään minun on määrä
olla vieraana sinun kodissasi.” Sakkeuksen ”oikea hetki” ja ”pelastuksen päivä” oli tullut (vrt.
2. Kor. 6:2).

Mutta tilanne muuttui dramaattisesti. Kiskurista tulee antelias hyväntekijä. Puolet omaisuudestaan hän antaa köyhille ja kiskomansa hän
korvaa nelinkertaisesti. Laki vaati enintään
kaksinkertaista korvausta (2. Moos. 22:3). Kohdattuaan Vapahtajan kaikki muuttui Sakkeuksen elämässä. Pelastus oli tullut hänen taloonsa.
Kuvan tunnusteksti tulee päivän psalmiantifonista (Ps. 18:20).

Kansa piti tullipäällikköä kiskurina ja roomalaismiehittäjän työrukkasena. Myös Vapahtajan
kestitys sellaisen luona aiheutti harmistumista.
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Minua kutsu, houkuta ja etsi, nosta, kanna,
etsimään minut taivuta, tie luokses löytää anna.
Näin ahdistakoon hätäni turviisi, Vapahtaja,
ja olkoon sydämessäni sinulle aina maja.
(Virsi 359:3.)
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4. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 15:11–32:
Jeesus sanoi: »Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle osuuteni
omaisuudestasi.’ Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi
kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään
puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu.
Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: ’Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta
minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä
taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut
palkkalaistesi joukkoon.’ Niin hän lähti isänsä luo.
Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja
suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole
enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.’ Mutta isä sanoi palvelijoilleen: ’Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi
eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.’ Niin alkoi iloinen juhla.
Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin.
Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi: ’Veljesi tuli kotiin, ja
isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.’ Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi: ’Kaikki nämä vuodet minä olen
raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut
minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka
on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan!’ Isä vastasi hänelle: ’Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja
riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.’»

Tuhlaajapoikavertauksen (Luuk. 15:11–32) nuorempi poika tuskastuu kotipiirin ahtauteen. Hän
saa osuutensa perinnöstä ja tuhlaa sen ulkomailla
makeaan elämään. Nälkiintyneenä, resuisena ja
häpeän puna kasvoillaan poika palaa takaisin kotiin. Hän on tehnyt tiliä itsensä kanssa ja on nyt
valmis ryhtymään isänsä rengiksi.

armahtamaan kansaansa publikaanit ja syntiset
mukaan lukien? Vertauksen Isä on sekä Herra Jeesus Kristus itse että Israelin Jumala, joka ottaa nyt
kantaakseen hänestä luopuneen kansan synnit, sikopaimenen rääsyt. Anteeksiantaja ottaa vastuun
kuormasta, josta anteeksiannon saaja vapautuu.
Vertauksen monikerroksellisuudessa on myös
terävä viesti meille kaikille kristityille. Saatamme ajatella, että olemme tuhlaajapojan kaltaisia,
mutta tosiasiassa olemmekin sydämessämme hänen veljensä veljiä. Uskollisesti palvellut veli on
harmistunut Isän menettelystä hulttioveljeään
kohtaan. Omavanhurskaus ja itseriittoisuus ovat
niitä ominaisuuksiamme, joita Vihollinen käyttää
vieroittaakseen meidät todellisesta itsetuntemuksesta. Tämän vakavan ja aina ajankohtaisen

Poikaa odottaa kuitenkin yllätys: Isä sulkee hänet
syliinsä, suutelee häntä ja käskee pukea hänet
parhaisiin vaatteisiin, panna kengät hänen jalkaansa ja sormuksen hänen sormeensa.
Kuka on tämä Isä, kuka on tuhlaajapoika ja kuka
on hänen veljensä? Herra Jeesus puhuu usein itsestään kuin ulkopuolisesta. Onko Isä Vapahtaja
itse? Vai onko Israelin Jumala tullut uudestaan
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opetuksen Jumala, Pyhä Henki, asettaa silmiemme eteen tänä sunnuntaina.

sävy on jo alkanut haalistua, kun taas
isoveli hohtaa vielä tuota väriä.

Tunnusteksti liittyy sekä evankeliumiin tuhlaajapojasta että ensimmäisen vuosikerran evankeliumiin eksyneestä lampaasta ja kadonneesta
hopearahasta (Luuk. 15:1–10). Molemmissa iloitaan, kun kadonnut löytyy.

Niin kuin armas isä lastaan
sinua hän rakastaa,
rientää kaukaa juosten vastaan
armahtaakseen tuhlaajaa.
Kurjuuttasi säälii hän,
antaa uuden elämän,
ei hän tahdo kuolemaasi,
luota, sielu, Jumalaasi.

Molemmilla veljillä on vaatteissaan sapenkeltainen väri, mutta eri syistä. Tuhlaajapojan vaatteista vihamielisyyden, kateuden ja valheellisuuden
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5. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 8:2–11:
Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän
istuutui ja opetti heitä.
Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: »Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet
tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä
sinä sanot?» He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä.
Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: »Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.» Hän kumartui
taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat
ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: »Nainen,
missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?» »Ei, herra», nainen vastasi. Jeesus sanoi: »En
tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.»

Toisen vuosikerran evankeliumissa (Joh. 8:2–
11) lainopettajat ja fariseukset haluavat panna
Herran Jeesuksen koetukselle ja saada hänet
ansaan. Ansa on taitavasti asetettu. Mooseksen lain mukaan avionrikkoja on kivitettävä (5.
Moos. 22:22). Nasaretin Jeesus tunnettiin erityisenä publikaanien ja syntisten puolustajana.
Jos hän taas asettuisi puolustamaan naista, olisi
hän lain rikkoja.

tuaan tämän Jeesus ryhtyy uudelleen kirjoittamaan tomuun.
Herran Jeesuksen sana osuu kuulijoiden sydämessä salatuimpaan saakka ja paljastaa heidät,
naista syyttävät miehet, syntisiksi. He lähtevät
pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kukaan heistä ei tuomitse naista. ”En
tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä”, sanoo Vapahtaja naiselle.

Herra Kristus ei anna vastauksen tiukkaajien
pakottaa itseään hätiköintiin. Hän kumartuu ja
kirjoittaa sormellaan maahan. Sitä katsellessa
tuli ansan asettajien mieleen todennäköisesti
tämä profeetta Jeremian sana: ”Herra, sinä olet
Israelin toivo! Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun, jotka luopuvat sinusta,
häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Sillä he
ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen.”
(Jer. 17:13.) Lehtimajanjuhlassa Herra Jeesus
oli puhunut itsestään elävän veden lähteenä
(vrt. Joh. 7:37–38).

Tänä sunnuntaina Jumala, Pyhä Henki, osoittaa, että Herrassa Jeesuksessa ja hänen sanassaan yhdistyvät synnin syvät juuret paljastava
totuudellisuus ja pohjaton armahtavaisuus. Hänessä laki osoittaa sydämen kovuuden kaikissa
ja kaikkialla. Samalla hän itse ottaa vastuun sen
rikkomuksesta, jonka hän armahtaa.
Tunnusteksti tulee päivän psalmiantifonista (Ps.
13:6): ”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita
sinun avustasi.” Kuvassa näkyy, kuinka Jeesus
piirtää maahan profeetta Jeremian kirjan sanat
”kaikki, jotka hylkäävät” (17:13).

Sitten Jeesus suoristautuu ja sanoo lainopettajille ja fariseuksille: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt
syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” Sanot-
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MJNÄL:UOTANARMOOSI

JA IL0 ITSENAVUSTASI
1

Hoida meitä, Herran Henki, anna mieltä Kristuksen,
että nyrkki aukeaisi toisen käteen tarttuen.
Tutki meitä langenneita armon silmin, Jumala,
viha päästä pimennoistaan, päästä meidät pahasta!
(Virsi 453:2.)
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Apostolien päivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 5:1–11:
Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä
ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.
Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: »Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.» Tähän Simon vastasi: »Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet
mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.» Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin
suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota.
Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: »Mene pois minun luotani,
Herra! Minä olen syntinen mies.» Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen
vallassa kalansaaliin tähden, samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin
kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.» He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Herra Jeesus Kristus kutsuu Pietarin apostoliksi, ihmisten kalastajaksi, ilosanomansa viejäksi
(Luuk. 5:1–11). Pietarin veneestä Mestari on
saarnannut rannalla olevalle kansalle. Puheensa päätteeksi hän kehottaa Pietaria laskemaan
verkot syvälle. Pietari epäilee, voisiko yöllä sovellettu pyyntitapa tuottaa tulosta päivällä, kun
yönkin aherrus on jäänyt heille tuloksettomaksi. Hän lupaa kuitenkin laskea verkot, koska
Herra Kristus itse käskee.

Helluntaina Jumala, Pyhä Henki, asetti apostolit virkaansa ja viritti heidän kielensä hehkuvan
liekin muodossa kertomaan riemu-uutista maailman Vapahtajasta kaikille kansoille. Meillekin
asti on saapunut tämä apostolinen sanoma. Profeetta Jesaja huudahtaa (52:7): ”Kuinka ihanat
ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet!” Tähän
ilosanomaan sisältyy lupaus sekä nykyisestä
että tulevasta elämästä (1. Tim. 4:8). Jääkäämme siksi tutkimaan sydämessämme Pietarin ja
hänen kumppaneittensa mykistävää kokemusta ja rohkaistukaamme siitä näkemään vaivaa
omassa ihmisten kalastamisen tehtävässämme.

Tulos hämmentää kaikki. Saalis on niin suuri,
että apuun kutsuttu toinenkin vene tulee kalaa
täyteen. Tämän nähdessään Pietarin valtaa pyhä
pelko. Hän lankeaa Herran eteen ja parahtaa:
”Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen
syntinen mies.” Pietari kokee olevansa Jumalan
edessä ja tietää siksi tuhoutuvansa. Pietari saa
kuitenkin kuulla pelastavat sanat: ”Älä pelkää.
Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.”
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MINÄLÄHETÄN
SINUT

ILOSANOMAN
VIEJAKSI

Lähetä sanan saarnaajat ja paimenet suo oikeat
hoitamaan seurakuntaasi, ohjaamaan kansat luoksesi.
(Virsi 418:7.)
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7. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Mark. 10:17–27:
Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja
kysyi: »Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?» Jeesus vastasi
hänelle: »Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät:
älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi
ja äitiäsi.»
»Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen», vastasi mies. Jeesus katsahti häneen,
rakasti häntä ja sanoi: »Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.» Mies synkistyi näistä sanoista. Hän
lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: »Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!» Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus
jatkoi: »Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: »Kuka sitten voi pelastua?» Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on
mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.»

Herraa Jeesusta tulivat kuulemaan suuret ihmisjoukot. Monet halusivat tulla hänen seuraajikseen. Heistä yksi oli rikas mies, jota evankelista Matteus luonnehtii nuorukaiseksi (Matt.
19:20). Hän toivoi perivänsä iankaikkisen
elämän ja kysyy siksi Vapahtajalta, mitä hän
sitä varten voisi tehdä. Nuorukaisen olemus
ja kysymys kiinnostivat Jeesusta. Evankeliumi
kertoo suorastaan, että hän katsahti ja rakasti
häntä. Samalla hän kohdistaa nuorukaiseen vakavan haasteen. Se mikä häneltä vielä puuttuu,
olisi nyt tehtävä: ”Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on.” Näin tehdessään ja seuratessaan
Jeesusta nuorukaisella olisi aarre taivaassa.
Nuorukainen synkistyy ja lähtee pois.

Itse kukin meistä on jossakin asiassa saman
haasteen edessä kuin tämä rakastettava nuorukainen. Kuvassa Herran Jeesuksen yläpuolella ovat laintaulut. Niissä ensimmäinen käsky
sisältää aina saman sydämet ja salaisimmatkin
ajatukset koettelevan vaatimuksen, jota Luther
selittää näin: ”Meidän tulee yli kaiken pelätä ja
rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen.” Tämä
on mahdollista vain siten, että Herra Jeesus saa
valloittaa sydämemme kokonaan omaksensa.
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YKSlS,JNULTA PUU'TT'UU

AARRET.Al'V.AASSA

Voi, jospa joka askele laistasi suunnan saisi,
niin että teille vieraille ei synti houkuttaisi!
Suo tahtoasi tutkia ja käskyistäsi iloita,
sanaasi ihmetellä.
(Virsi 414:3.)
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Kirkastussunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 17:1–8:
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen
ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä:
hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.
Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme
majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.»
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas
Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!» Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja
sanoi: »Nouskaa, älkää pelätkö.» Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin
Jeesuksen yksin.

Mooses ja Elia, Vanhan liiton lain ja profeettojen tärkeimmät edustajat, ilmestyvät Herran
Jeesuksen seuraksi silloin, kun hänen kasvonsa
alkavat vuorella loistaa niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulevat valohohtoisiksi. Vapahtaja otti vuorelle mukaansa oppilaistaan kolme: Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. (Matt.
17:1–8.)

Se sai jo hiljaisena tuulen tai hengen huminana
Elian peittämään kasvonsa viitallaan (1. Kun.
19:12–13). Nyt he kumpikin – Mooses ja Elia –
saavat yhdessä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa katsella Herrassa ruumiillistuvan Jumalan kirkastuneita kasvoja. Keskustellessaan
Jeesuksen kanssa hänen Jerusalemissa tapahtuvasta poislähdöstä (Luuk. 9:31) he näkevät
uudessa valossa myös oman taistelunsa. Se saa
riemullisen sisällön Herran kirkastuneiden kasvojen katselemisesta.

Yhtäkkiä loistava pilvi verhoaa heidät ja he
kuulevat äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!”
Opetuslapset heittäytyvät maahan suuren pelon vallassa. He tietävät nyt syvästi, että Vanhan
liiton Jumalan erityinen läsnäolon muoto, pilvi,
oli varjonnut heidät. Jumala itse tunnustaa heidän Mestarinsa omaksi rakkaaksi Pojakseen.

Vapahtajan valohohtoinen olemus on mandorlassa eli valonsäteiden muodostamassa soikiossa. Se avautuu tuonpuoleisesta tämänpuoleiseen ja päinvastoin. Vain näin voidaan kuvata
sen rajan ylittämistä, joka on tämänpuoleisen
eli tämän maailman ja tulevan maailman välillä.

Herran kasvoista ja vaatteista loistava kirkkaus
on se sama hohde, jota Mooses sai vuorella
katsella vain takaapäin (2. Moos. 33:22–23).
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KUULKAAH.Ä.NTÄ.

Kirkasta, Kristus, itsesi myös meille matkallamme.
Voimalla kalliin sanasi valaise sieluamme,
niin että kirkastettuina me saamme kerran taivaassa
veisata kiitostasi.
(Virsi 263:6.)
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9. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 7:13–14:
Jeesus sanoo:
»Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie
kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!»

Tämän sunnuntain raamatuntekstit kutsuvat
mietiskelemään oikean ja väärän välillä tehtävää valintaa: totuus vai harha, ahdas vai avara
portti, kapea vai lavea tie. On tehtävä valinta
väärien ja oikeiden profeettojen välillä (vrt.
ensimmäisen vuosikerran evankeliumi). Se on
siitä syystä vaikeaa, että susi voi pukeutua lampaiden vaatteisiin. Oikean näkeminen oikeaksi
ja väärän vääräksi kasvaa henkien erottamisen
armolahjasta (vrt. ensimmäisen vuosikerran
epistola), jonka Pyhä Henki synnyttää Herraan
Jeesuksen uskovissa.

ta portista johtaa tie tyhjentyvään elämään ja
epätoivoon kerran tehdyistä vääristä valinnoista. Ahtaasta portista pääsee vain synnin syvät
juuret paljastavan tulikokeen läpi. Siinä valhe
erotetaan todesta. Siksi se on tyhjentymättömään elämään vievä portti eli Herra Jeesus itse.
Kuvassa avaran portin yläpuolella on kaksi
runsaudensarvea houkuttamassa kulkijoita astumaan sisään. Elämään vievä tie johtaa kohti
uutta Jerusalemia, Jumalan valtakuntaa, jota
säteilevä helmikehä symboloi.

Vapahtajamme kutsuu meitä menemään sisälle
ahtaasta portista (Matt. 7:13–14). Se vie elämään. Avara portti vie umpikujaan, tuhoon ja
kadotukseen. Ahtaasta portista lähtee kapea
tie, joka vie lopulta täyteen elämään. Avaras-
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TlE ELÄMÄÄN

VIE AHTAASTAPORTl'STA

Kirkkautta kohti kulje kilvoitellen uskossa.
Viettelysten portit sulje, hylkää synti, maailma.
Tie vie kaita riemuun taivaan, portti ahdas kunniaan.
Voi, niin moni vaipuu vaivaan synnin tietä kulkeissaan.
(Virsi 405:1–2.)
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10. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 16:1–9:
Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: »Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin,
että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: ’Mitä minä
sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.’ Mies mietti: ’Mitä minä nyt
teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. – Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.’
Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. ’Paljonko olet velkaa isännälleni?’ hän kysyi
ensimmäiseltä. ’Sata astiaa öljyä’, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, istu ja
merkitse äkkiä viisikymmentä.’ Sitten hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?’ Tämä
vastasi: ’Sata tynnyriä vehnää.’ Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.’»
Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi:
»Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota
rikkautta ei enää ole.»

Herra Jeesus kertoo (Luuk. 16:1–9) epärehellisestä taloudenhoitajasta, joka saa tiedon siitä,
että isäntä tulee erottamaan hänet. Hän osoittautuu kuitenkin ovelaksi. Hän alentaa suurpiirteisesti isäntänsä vuokraviljelijöiden velkoja.
He ovat tästä hyvillään, mutta samalla taloudenhoitaja sitoo heidät itseensä. Hän pystyy
tarvitessaan kiristämään heiltä itselleen etuja.

Niin kuin velkasaneeratut vuokraajat ottavat
taloudenhoitajan luokseen, niin hyvyyttä osakseen saaneet köyhätkin puolustavat antajaa Jumalan luona. Varallisuutta on käytettävä siten,
että köyhän etu on rikkaan koetinkivi.
Portinpielessä näkyy juutalaiseen traditioon (5.
Moos. 6:4–9) kuuluva kotelo (hepr. mezuza),
jonka sisällä on jakeita Toorasta. Päällä on heprean shin-kirjain, joka on lyhenne Kaikkivaltiasta (Shaddai) tarkoittavasta sanasta.

Tämän isännälleen häikäilemättömän taloudenhoitajan Herra Jeesus asettaa esimerkiksi
siitä, miten omaisuutta on käytettävä hyväksi.
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OMASTAANANTAVALLA

1

ON YSTÄ.V.Å TAIVMSSA
1

Auta, että lahjojasi aina jaamme iloiten.
Voita itsekkyyden luonto, murra sydän kivinen.
Näytä, Jeesus, paistaessa hyvyytesi auringon:
jos on autuasta saada, autuaampi antaa on.
(Virsi 432:2.)
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11. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 19:41–48:
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: »Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet
näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi
joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven
päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.»
Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille: »On
kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.»
Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa
oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä.

Herra Jeesus tulee aasilla ratsastaen Öljymäeltä
Jerusalemiin. Temppelin kullatut seinäpinnat
välkehtivät saapujan silmien edessä. Nähdessään tämän kansansa ylpeyden, ihailun ja hartaan kiintymyksen kohteen Vapahtaja puhkeaa
itkuun (Luuk. 19:41–48): ”Kunpa sinäkin tänä
päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta
nyt se on sinun silmiltäsi kätketty.” Näin hän
viittaa psalmin 122 (jakeet 6–7) sanoin Jerusalemin nimeen (Jeru-shalem; shalom = rauha):
”Ole tervehditty, Jerusalem! Olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi. Vallitkoon rauha muureillasi
ja hyvinvointi linnoissasi.”

Evankelista Matteus on säilyttänyt nämä Vapahtajan liikuttavat sanat (Matt. 23:37): ”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten
monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin
kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä
suojaan! Mutta te ette ole tahtoneet tulla.”
Noin neljäkymmentä vuotta Herramme ennustuksen jälkeen roomalaiset valloittivat Jerusalemin neljän kuukauden piirityksen jälkeen
eivätkä jättäneet siihen kiveä kiven päälle.
Tunnusteksti on Johanneksen evankeliumista
(2:16): ”Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!”

Saavuttuaan temppeliin Herra Jeesus suorastaan hurjistuneena ryhtyy sitä puhdistamaan.
Siinä hän toimii profeetta Jeremian (7:11) sanan mukaisesti: ”Rosvojen luolanako te pidätte
tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra.”
Vapahtajan toimista ja nimestään huolimatta Jerusalem on sokea eikä välittänyt käsillä
olevasta etsikonajasta. Sokeudellaan se tuli aiheuttamaan itselleen suuren onnettomuuden.
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TÄMÄON ISÄNITALO

El MARK:K.INAPAIKKA

Anna meidän oikein käyttää kallis aika etsikon,
ennen kuin se ohi on.
Henkesi suo meille näyttää, mitä vaatii rauhamme,
missä pelastuksemme.
Kyllä tunnen sydämeni, viettelykset maailman,
tiedän juonet saatanan.
Auta, Herra Jeesukseni! Puhdistithan temppelin,
puhtaaksi tee minutkin.
(Virsi 412:4–5.)
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12. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 18:9–14:
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen:
»Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui
paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut
ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa
ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut
edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle
armollinen!’
Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa,
alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.»

Tänä sunnuntaina Jumala, Pyhä Henki, opastaa
meitä erottamaan oikean ja väärän hurskauden
toisistaan. Pyhän otsikko on Itsensä tutkiminen. Oikea itsensä tunteminen on nöyryyttä,
oman luonteensa ja tilansa todenmukaista tunnustamista ja valmiutta ottaa vastaan armo Jumalan lahjana. Itseriittoisuus ja omahyväisyys,
samoin luuloteltu etevämmyys hurskaudessa
vääristävät näkökykymme. Siksi kuvittelemme olevamme lähimmäistämme parempia ja
kykenevämme täyttämään Jumalan tahdon.
Jumala tulee kuitenkin vain syvältä apua huutavan avuksi, itsensä korottavan hän syöksee
alas. ”Herra on korkeuksissa, mutta hän näkee
alhaisimmankin ja erottaa jo etäältä ylpeän” (Ps.
138:6).

taa, että Jumala ylentää tomusta mitättömän
(1. Sam. 2:8). Luther kirjoittaa: ”Kuta syvemmällä ihminen on, sitä paremmin Jumala hänet
näkee.”
Fariseus on taas täynnä itseään ja omaa hurskauttaan jopa siinä määrin, että odottaa Jumalankin häntä ihastelevan. Tosiasiassa hän on
täynnä syvintä sokeutta ja ylpeyttä ja rikkoo
näin ensimmäistä käskyä. Hänet Jumala lähettää – Marian, Herran äidin sanoja lainaten – tyhjin käsin pois (Luuk. 1:53). Itsestään tyhjentyneen publikaanin Jumala tekee vanhurskaaksi,
fariseus jää ylpeyteensä ja kohokuoriseen tyhjyyteensä.
Fariseuksella on yllään juutalaiselle hurskaalle
kuuluvat symbolit, raamatunlausekotelot ja rukousviitta tupsuineen. Tunnusteksti tunnetaan
Jeesuksen rukouksena, jonka laajempi muoto
kuuluu näin: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan
Poika, armahda minua syntistä.”

Publikaani on omissa silmissäänkin vailla arvoa
ja turvaa. Hän tietää olevansa vain itseään suuremman eli roomalaisen miehitysvallan ja sen
vasallien taloudellisen hyödyn tavoittelun välikappale. Hän on nähnyt rikkauden himon turmiollisen vaikutuksen ympärillään ja etsii siksi
turvaa Jumalasta ja hänen armostaan: ”Jumala,
ole minulle syntiselle armollinen.” Hän odot-
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HERRAJEES
,USKR.ISTUS+

ARMAHDA
MlNUA.

Nimesi tähden minua nyt auta parannukseen.
Suo, että tunnon vaivoissa turvaan vain armahdukseen.
Sinua tahdon rakastaa ja armon voimin vaeltaa,
sinulle elää, kuolla.
(Virsi 304:5.)
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13. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Mark. 7:31–37:
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle.
Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin
panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle:
»Effata.» Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että
hän puhui selkeästi.
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on
kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»

Herra Jeesus parantaa kuuron, joka on myös
melkein mykkä (Mark. 7:31–37). Vapahtaja
ottaa hänet erilleen väkijoukosta ja panee sormensa kuuron korviin, sylkäisee ja koskettaa
kädellään hänen kieltään. Tästä kuuro ymmärtää, että Herra Kristus aikoo tehdä jotakin hänen korvilleen ja kielelleen: kuurouden ja mykkyyden aiheuttaja, paha henki (vuoden 1938
käännöksessä: riivaaja), Jumalan luomistyön
estäjä ja sen turmelija, tullaan ajamaan ulos.

ron vamman ja kaiken sen ahdistuksen, jonka
Jumalan luomistarkoituksen estyminen on
aiheuttanut hänelle. Näin Herra Jeesus nostaa
Hengen rukouksessa kuuron vamman Jumalan
eteen, tunnustaen hänet kaikkivaltiaaksi. Siksi
hän voi sanoa Hengessä ja Henki hänessä Jumalan mahtisanan: Effata! Aukene!
Hämmästynyt kansanjoukko ymmärtää parantamisihmeen Jumalan luomistyöhön rinnastettavaksi teoksi. Siksi se lainaa profeetta Jesajan
sanaa esiin murtautuvasta pelastuksen ajasta
(Jes. 35:5): ”Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.”

Sitten Herra Jeesus katsahtaa taivaalle. Tämä
tarkoittaa, että hän alkaa rukoilla (vrt. Mark.
6:41). Siinä syntyy läheinen yhteys Pojan ja Isän
välillä (vrt. Joh. 11:41). Tämän jälkeen hän huokaisee. Paavalin mukaan Pyhä Henki rukoilee
puolestamme sanattomin huokauksin silloin
kun emme tiedä, mitä ja miten meidän tulisi
anoa (Room. 8:26). Pyhä Henki pukee sanoiksi
Herran Jeesuksen huokauksessa sen pyynnön,
jota kuuro ei pysty omasta puolestaan rukoilemaan. Näin Vapahtaja ottaa omakseen kuu-

Kuvassa Jeesuksen ja kuuron välissä on helmikehä Jumalan valtakunnan ja kaikkivaltiuden
merkkinä.
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EFFATAt AU:KENE

:HYVINHÄNON KAIKE,N TEHNYT

Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi.
Kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi.
Oi Jeesus, itse elämä, sanasi kallis, väkevä
säilytä keskellämme.
(Virsi 123:6.)
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14. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 10:25–37:
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: »Opettaja, mitä minun pitää tehdä,
jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?» Jeesus sanoi hänelle: »Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse
sieltä luet?» Mies vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» Jeesus sanoi: »Oikein vastasit. Tee näin,
niin saat elää.»
Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: »Kuka sitten on minun lähimmäiseni?»
Jeesus vastasi hänelle näin:
»Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa
tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut
leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä
sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi
denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä
korvaan ne, kun tulen takaisin.’ Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?»
Lainopettaja vastasi: »Se, joka osoitti hänelle laupeutta.» Jeesus sanoi: »Mene ja tee sinä samoin.»

”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” kysyy eräs
lainoppinut Herralta Jeesukselta ja haluaa panna
hänet koetukselle (Luuk. 10:25–37). Vapahtaja ei
kuitenkaan esitä hänelle käsitemäärittelyä lähimmäisestä, vaan kääntääkin kysymyksen päälaelleen: Kuinka sinä voit osoittautua sen lähimmäiseksi, joka juuri nyt tarvitsee apuasi?

kenään (vrt. Joh. 4:9). Lähimmäisen hätä astuu
kuitenkin niin väkevästi hänen sydämelleen, että
hän toimii niin kuin henkihieveriin piestyn tila
vaatii. Samarialainen ravistautuu irti perinteisestä
vihanpidosta juutalaisia kohtaan, asettuu hädässä
olevan käytettäväksi ja tulee näin esikuvaksi siitä, miten kunkin meistä tulee toimia lähimmäistä
kohtaan. Samarialainen tuntee sydämessään kultaisen säännön (ks. päivän hallelujasäe) vaatimuksen: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille.”

Rosvot ryöstävät erään Jerusalemista Jerikoon
kulkevan miehen ja lyövät hänet henkihieveriin.
Pappi ja leeviläinen näkevät kyllä tien varressa viruvan, mutta menevät ohi. On muistettava, että
heitä sitovat erityiset puhtaus- ja pyhyyssäännöt.
Jos he koskettavat veren tahrimaa vaatetta, kuolleesta puhumattakaan, menettävät he pahimmassa tapauksessa virkansa. Mooseksen lain mukaan
Jumalan viha kohtaisi sen takia koko Israelia (vrt.
3. Moos 21:1; 4. Moos. 5:1–4). He eivät siis olleet
vapaita toimimaan rosvojen uhrin hyväksi.

Laupiaassa samarialaisessa on nähty usein myös
Herra Jeesus Kristus itse. Totta onkin, että hän
otti luokseen tulevan hädän omakseen ja sanoo
siksi meille kaikille (Matt. 25:40, 45): Totisesti:
kaiken, minkä te olette tehneet tai jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette
tehneet tai jättäneet tekemättä minulle. Näin hän
osoittaa olevansa hän, joka puhuttelee meitä ensimmäisessä käskyssä (vuoden 1938 käännöksen
mukaan): ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä
pidä muita jumalia minun rinnallani.”

Myös samarialaisen on voitettava kansallisuuksien kyräilyraja ryhtyessään auttamaan uhria. Juutalaiset ja samarialaiset eivät seurustelleet kes-
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MINKÄTEETTETOIS.JLLENNE

MINULLE
SENTEE~TTE
Oi Herra, kaikki päällä maan loit lähimmäisiksemme,
myös kieleltään ja uskoltaan niin vieraat toisillemme.
Kun sinulta saa hoivansa
myös kaukainen maa, kansa sen,
niin ketään torju emme.
(Virsi 431:2.)
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15. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 17:11–19:
Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa
erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: »Jeesus, opettaja, armahda meitä!» Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: »Menkää
näyttämään itsenne papeille.» Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä
kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja
kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: »Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet?
Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?» Ja hän sanoi miehelle: »Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.»

Herra Jeesus on matkalla kohti Jerusalemia.
Samarian ja Galilean rajaseudulla hän kohtaa
kymmenen spitaalista miestä (Luuk. 17:11–
19). Spitaaliset pysähtyvät matkan päähän Vapahtajasta – etteivät rikkoisi lakia (vrt. 3. Moos.
13:45–46) – ja huutavat sieltä: ”Jeesus, opettaja, armahda meitä!” Nähdessään miehet Herra
Kristus lausuu heille selvän käskyn: ”Menkää
näyttämään itsenne papeille.”

Yksi heistä kuitenkin pysähtyy yhtäkkiä, kääntyy takaisin ja sanoo tovereilleen – näin voinemme otaksua: Tästä on käytävä kiittämässä Parantajaamme. Toiset eivät malta lähteä
hänen mukaansa. Vain samarialainen palaa ja
tulee suureen ääneen Jumalaa ylistäen Herran
Jeesuksen luokse. Vapahtaja kysyy ihmetellen:
”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään
Jumalaa?” Ja miehelle hän sanoo: ”Nouse ja
mene. Uskosi on pelastanut sinut.”

Spitaaliset tietävät, mitä käsky merkitsee. Mooseksen lain mukaan taudista parantuneen oli
saatava papilta lääkärintodistus puhdistumisestaan (3. Moos. 14). Herran Jeesuksen käskyyn
sisältyy ihana lupaus: he tulevat parantumaan.
Kun he lähtevät kiireen vilkkaa kohti Jerusalemia, tapahtuu ihme. Epämuodostuneet, turmeltuneet jäsenet tulevat jälleen terveiksi ja vahvoiksi, kuvottava löyhkä väistyy ja tilalle tulee
raikas tuoksu. Spitaaliset nauroivat, hyppivät ja
hekottelivat ihmetellen.

Tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Ps.
92:2): ”Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä
nimellesi, Korkein.” Kuvassa samarialaisen iho
on jo puhdas, mutta vaatetus on repaleinen ja
hiukset hajallaan. Huomio kiinnittyy myös pieniin tiukuihin, joilla spitaalisen tuli kertoa tilastaan.
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HYVÄQ,N KIITTÄÄHERRAA

YLISTM NIMEÄSIt KOR.KEIN

Ylistä nyt ristin Herraa, kansa Herran Siionin!
Jos et huuda kiitostasi, huutavat jo kivetkin.
Muista taivaan ihanuutta, veisaa aina virttä uutta.
(Virsi 250:6.)
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16. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 6:25–34:
Jeesus sanoo:
»Älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan
lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne
ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä
elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?
Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe
vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu
kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!
Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’
Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille
annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.»

Herra Jeesus kutsuu opetuslapsiaan pyhään
huolettomuuteen (Matt. 6:25–34). Tässä hän
asettaa esikuvaksemme kedon kukat: ”Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta:
eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon
teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut
niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun
Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset.”

Job kehottaa kysymään eläimiltä, linnuilta ja
maalta (Job 12:9–10): ”Kaikki ne tietävät tämän: Herra itse on kaiken tehnyt, hän, jonka
kädessä on kaikki mikä elää, jokaisen ihmisen
henki.”
Jumalan, Luojan sormessa on sinettisormus.
Se tarkoittaa tässä sitä, että hän luo Sanallaan,
joka on ihmiseksi tullut Vapahtajamme, ”sillä
häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut”
(Joh. 6:27 vuoden 1938 raamatunkäännöksen
mukaan). Kehyksen sinettisormuksessa on kaksitoista helmeä Jumalan valtakunnan läsnäolon
merkkinä.

Herran Jeesuksen puheesta käy ilmi, että hänen
aikalaisensa samoin kuin mekin kannamme
huolta elatuksen murheista ja oman aikamme
sekasortoisesta elämästä. Siksi meidän on syytä erityisen huolellisesti jäädä kuuntelemaan ja
tutkimaan itseämme, ettei kutsu, jonka Pyhä
Henki nyt asettaa sydämellemme, jäisi kuulematta. Tähän kannustaa meitä apostoli Paavali
kirjeessään Filippin seurakunnalle (4:6): ”Älkää
olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon.”

Tunnustekstinä on päivän psalmiantifoni (Ps.
55:23).
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JÄTÄTAAKKASI
H:ERRANK_Ä'TEEN

HÄNPITÄÄSINUSTAH'UOLE,N
Kas lintu ei kylvä, ei niitä, vaan ruokansa silläkin on.
Voi ihminen oppia siitä. Hän miksi on oppimaton?
Saat suuretkin pelkosi suistaa, kun Herramme linnutkin muistaa.
Hän kaikkien auttaja on.
Ei kehrätä voi kedon kukka, vaan ei ole purppurakaan
niin kaunis kuin nurmien nukka, kuin lilja on kukkiessaan.
Ei Salomo kunniassansa niin loistanut istuimellansa
kuin loistavat kukkaset maan.
(Virsi 521:4–5.)
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17. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 7:11–16:
Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun
hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin
mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi:
»Älä itke.» Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: »Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!» Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet
takaisin äidille.
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: »Meidän keskuuteemme on ilmaantunut
suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi.»

Pieni Nainin kaupunki sijaitsee kymmenkunta kilometriä Nasaretista kaakkoon ihanalla
paikalla laakson rinteellä. Se ei ehkä olisi laisinkaan tullut jälkimaailman tietoon, ellei sen
portilla olisi eräänä päivänä kohdannut kaksi
kulkuetta (Luuk. 7:11–16). Kaupungin portista
kannetaan paareilla hautaan erään lesken ainoaa poikaa. Heidät kohtaa Vapahtaja opetuslapsineen seurassaan suuri ihmisjoukko.

istumaan ja alkaa puhua. Jeesus antaa hänet takaisin äidille. Ei siis ihme, että kaikki läsnä olevat joutuvat pelon valtaan ja ylistävät Jumalaa
sanoen: ”Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa
avuksi.”
Tunnustekstin alkupuoli on päivän psalmiantifonista (Ps. 56:14) ja loppupuoli päivän psalmin
86 jakeesta 13. Kuvassa nuorukaisen ja Herran
Jeesuksen välissä on helmikehä Jumalan valtakunnan voimien merkkinä.

Herran Jeesuksen käy sääliksi itkevää pojan
äitiä. Hän sanoo leskelle: ”Älä itke.” Sitten hän
menee paarien viereen ja koskettaa niitä, jolloin kantajat pysähtyvät. Tämän jälkeen Vapahtaja lausuu mahtisansansa: ”Nuorukainen, minä
sanon sinulle: nouse!” Silloin kuollut nousee

160

SINÄPELASTATMIN.UT KUOLEMASTA

NOSTA'T' TUO'NELANSYVYYDESTÄ

Missä on mahti kuoleman, kun Jeesus auttaa meitä!
Seurassa kuolon voittajan kuljemme voiton teitä.
Ja miksi sydän vaikertaa, kun kohta murhe katoaa
ja vaihtuu taivaan rauhaan?
(Virsi 627:4.)
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18. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Gal. 5:1–6:
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään
hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen
noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet Hengen,
odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa
Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.

Helluntaijakso on uskossa kasvamisen aikaa.
Sitä korostaa myös kehyksen vihreä liturginen
väri. Uskossa kasvaminen on pääsemistä osalliseksi Hengen hedelmistä. Niitä ovat rakkaus,
ilo, rauha, kärsivällisyys, lempeys ja itsehillintä
(Gal. 5:22–23, 3. vuosikerran epistola). Hengen
hedelmää on myös kristityn vapaus. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Herra (Kristus) on Henki,
ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus” (2.
Kor. 3:17). Hänessä tulemme siitä osallisiksi.
Hän asettaa Vanhan liiton lain alkuperäiseen
tehtäväänsä.

eikä ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen
Poika on myös sapatin herra.” Näin Herra Kristus vapauttaa sapattikäskyn siihen tehtävään,
jonka Jumala itse sille alkuaan antoi. Samalla
hän ilmoittaa Ihmisen Poikana olevansa sapatin
Herra. Hän on itse vapaus, josta myös meidän
uusi vapautemme kasvaa.
Seitsenhaarainen lampunjalka (menora) valaisi
temppelissä pyhäksi kutsuttua salia (2. Moos.
26:35). Herra Jeesus on tullut Jerusalemin
temppelin tilalle ja valaisee nyt seitsenhaaraisen kynttilän tavoin vaellustamme siinä vapaudessa, jonka Pyhä Henki antaa meille Kristuksessa. Juutalaisille seitsemästä kynttilästä
erityinen merkitys oli keskimmäisellä. Sen katsottiin merkitsevän Jumalan läsnäoloa (hepr.
Shekinah). Kristityt voivat nähdä keskimmäisessä kynttilässä Kristuksen, jossa ”jumaluus on
ruumiillistunut koko täyteydessään” (Kol. 2:9).
Kristus on maailman valo (Joh. 8:12).

Herra Jeesus kulkee opetuslapsineen sapattina
viljavainion laitaa (Mark. 2:23–28, 3. vuosikerran vaihtoehtoinen evankeliumi). Opetuslapset
alkavat katkoa tähkäpäitä ja syödä niitä. Tähkäpäiden katkominen käsin oli lain mukaan
sinänsä luvallista (vrt. 5. Moos. 23:26), mutta
sapattina niiden hiertäminen käsissä jyvien irrottamiseksi oli fariseusten mielestä puimista ja
siten sapatin rikkomista (5. Moos. 5:14).
Vapahtaja päättää vastauksensa fariseuksille arvovaltaisella tavalla: ”Sapatti on ihmistä varten
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KRISTUSVAPAUT-TI MEIDAT

Jo herää, sielu, synnin unestasi, käy vapauteen vankeudestasi.
Nyt Jeesus kaiken armon tarjoaa, hän täytti lain, hän auttaa, pelastaa.
(Virsi 406:1.)
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19. sunnuntai helluntaista
Toisen vuosikerran evankeliumi, Mark. 12:28–34:
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus
saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä käsky on kaikkein tärkein?» Jeesus
vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.»
Lainopettaja sanoi hänelle: »Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei
ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella
voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki
muut uhrit.» Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan
valtakunnasta.»

Tämän sunnuntain kuvassa eräs kirjanoppinut
ja Vapahtajamme keskustelevat ensimmäisestä
eli tärkeimmästä käskystä. Jeesus on useassa
yhteydessä ottanut kantaa lakiin ja profeettoihin. Hän ei ole tullut niitä kumoamaan vaan
täyttämään (Matt. 5:17). Tässä hän tiivistää
niiden sisällön rakkauden kaksoiskäskyyn ja
lainaa sitä varten Vanhan liiton keskeisimmän
lainkohdan, joka alkusanansa mukaisesti tunnetaan nimellä Shema eli ”Kuule” (5. Moos.
6:4–5):

Lähimmälle oppilasjoukolleen Vapahtaja selittää tarkemmin, miten rakkauden kaksoiskäsky
on ymmärrettävä Jumalan valtakunnan sisällä: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut
teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te
rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34–35.) Tässä tämän sunnuntain 3. vuosikerran evankeliumissa
Herra Kristus ilmoittaa olevansa ensimmäisen
käskyn Herra, jonka rakkaus hänen seuraajiinsa on seuraajien keskinäisen rakkauden ohje ja
sen mittapuu.

”Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on
ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja
koko voimallasi. Toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Kuvassa näkyy kirjakäärö, jossa on hepreankielinen teksti shema, suomeksi kuule. Kyseessä
on juutalaisten tärkein rukous ja uskontunnustus: ”Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin” (5. Moos. 6:4).

Matteuksen mukaan (22:40) hän lisää vielä: ”Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja
profeetat”. Juuri niiden täyttäjä, oikeastaan täydellistäjä, Herra Jeesus ilmoittaa olevansa. Vapahtaja toteaa, ettei hänen keskustelutoverinsa
ole ”kaukana Jumalan valtakunnasta”.
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On meille Herra Jumala lakinsa julistanut
ja käskyissänsä kaikissa tahtonsa ilmoittanut.
Hän vaatii meitä kokonaan seuraamaan pyhää tahtoaan
kaikissa toimissamme.
(Virsi 191:1.)
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20. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Mark. 2:1–12:
Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin
paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen
oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus
oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki
heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»
Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: »Miten hän tuolla tavalla
puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» Jeesus tunsi heti
hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi»
– hän puhui nyt halvaantuneelle – »nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» Silloin mies heti nousi, otti
vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa
ja sanoivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet.»

Usko on sydämen avautumista Jumalan asunnoksi ja Jumalan tunnustamista Jumalaksi.
Epäusko puolestaan ei tunnusta Jumalaa Jumalaksi. Tässä kulkee uskon ja epäuskon raja.

uutta. Tämän jälkeen Jeesus esittää valtakirjansa: ”Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi
– hän puhui nyt halvaantuneelle – nouse, ota
vuoteesi ja mene kotiisi.”

Lainopettajien mielestä Herra Jeesus antaa syntejä anteeksi lainvastaisesti, ilman laissa tarkoin
määrättyjä uhraamisvelvoitteita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä (esim. 3. Moos. 4–5 ja
Hepr. 9: 7, 25). Heidän mielestään hän toimii
siinä Jumalan asemaan asettuen. Vapahtaja tekee näille, jotka arvostelevat häntä sydämessään ankarasti, vastakysymyksen: ”Kumpi on
helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ´Sinun syntisi annetaan anteeksi´, vai sanoa: ´Nouse, ota
vuoteesi ja kävele´?” Herra Jeesus tarkoitti kysymyksellään tätä: Kumpainenkin on ihmiselle mahdotonta. Helppoa se on vain Jumalalle,
joka voi sekä antaa synnit anteeksi että luoda

Tässä Vapahtaja ilmeisesti viittaa profeetta Danielin ennustukseen Ihmisen kaltaisesta, jolle
annetaan ikuinen valta hallita kaikkia kansoja
(7:13–14). Hänellä on valta antaa synnit anteeksi ja tehdä Jumalan luomistekoja. Hän on
tosi ihminen ja tosi Jumala. Hänet tällaiseksi
tunnustava uskoo, hänen sanansa kyseenalaistaja jää epäuskoonsa.
Kuvassa Jeesuksen siunaavan käden yläpuolella
on helmikehä Jumalan valtakunnan merkkinä.
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Kun usko heikkenee ja sydän epäilee,
armosi anna koittaa, suo epäusko voittaa.
Kirkasta, Jeesus, vaivas ja näytä avoin taivas.
(Virsi 314:5.)
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21. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 22:1–14:
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi:
»Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia
palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on
teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä,
vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat
kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa,
surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki on
valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja
kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.’ Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin
pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista.
Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?’ Mies ei saanut sanaa
suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos
pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.’»

Helluntaijakson viimeisiä sunnuntaita sävyttää
samalla kertaa suuri ilo ja syvä vakavuus. Myös
vertaus kuninkaanpojan häistä (Matt. 22:1–14)
henkii yhtäältä ylivertaista juhlailoa ja toisaalta pelottavaa ankaruutta. Sen ymmärtämiseksi
on tiedettävä, että Vanhassa liitossa Herran ja
Israelin kansan suhdetta kuvataan avioliitoksi.
Profeetta Jesajan mukaan Jumala itse on sulhanen. Hänen kansansa on kihlattu morsian, ja
hääjuhlassa Jumala ottaa sen morsiamena luokseen (62:1–5).

Juhlan järjestäjä on mahtava kuningas: uusi kutsu osoitetaan uusille vieraille. Vaikka siis kutsutuille ilmeisesti lähetettiin juhlavaatteet, yksi
vieraista ilmaisee protestinsa tulemalla juhlaan
ilman juhlavaatetta. Kuninkaan ystävälliseen
kysymykseen puuttuvasta juhla-asusta mies ei
anna vastausta. Hän ei ymmärrä, että Jumalan
edessä voi kestää vain pukeutumalla Kristuksen lahjavanhurskauteen (vrt. Room. 13:14).
Siihen verhoutuneet viettävät loputonta hääjuhlaa Herransa ja Vapahtajansa kanssa.

Herran Jeesuksen vertaus ilmoittaa, että Jumala on nyt tullut kansansa luokse. Hääjuhla voi
alkaa. Nyt voivat häävieraat pukeutua kutsujan
antamaan juhlapukuun eli Kristuksen vanhurskauteen. Vapahtajan kertoma vertaus edellyttää, että kutsu lähetettiin kaksi kertaa (jae 3).
Ensin ilmoitettiin odotettavissa olevasta juhlasta ja myöhemmin sen tarkka ajankohta. Ennen
toisen kutsun tulemista ovat muutamat kutsutuista muuttaneet mielensä: toiset eivät välitä
siitä mitään, toiset suorastaan pieksävät ja lyövät kuninkaan palvelijoita.

Tunnusteksti tulee apostoli Paavalin kirjeestä
roomalaisille (13:14): ”Pukekaa yllenne Herra
Jeesus Kristus.” Kuninkaanpojan istuimen baldakiinissa on helmikehä Jumalan valtakunnan
merkkinä ja Karitsan voitonlippu. Häävierailla
on kaikilla Kristus-monogrammi häävaatteessaan. Kutsun torjujalla on sapenkeltainen puku
ja jalassa sandaalit. Evankeliumin viejät ovat
paljasjaloin tehtävän kiireellisyyden tunnusmerkkinä.
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Jo juhlia taivaassa valmistetaan, ja koolle käy kutsuttu kansa.
He saapuvat kaikilta ääriltä maan häävaatteissa Vapahtajansa.
Oi riemua Karitsan häissä!
(Virsi 827:1.)
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Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Room. 1:16–17:
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen
uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta
uskoon. Onhan kirjoitettu: »Uskosta vanhurskas saa elää.»

Uskonpuhdistuksen keskeisin aihe eli jumalattoman vanhurskauttaminen yksin uskosta,
yksin Herran Kristuksen tähden, on tiiviissä
kuvallisessa muodossa Luther-ruusussa. Reformaattori itse kertoo sen sisällön seuraavasti:

Tällainen ruusu on taivaanvärisessä kentässä,
niin että sellainen ilo Hengessä ja uskossa on tulevan taivaallisen ilon alku. Se on jo nyt uskossa
läsnä ja se käsitetään toivossa, mutta se ei ole
vielä ilmeinen. Tällaista kenttää ympäröi kultainen rengas, sillä sellainen autuus taivaassa kestää ikuisesti eikä sillä ole loppua. Se on myös
verrattomasti arvokkaampaa kuin kaikki ilo ja
tavara, niin kuin kulta on arvokkain metalli.”

”Ensimmäisenä on oltava risti, mustana sydämessä, joka on luonnollisen värinen, jotta muistuttaisin itseäni siitä, että usko ristiinnaulittuun
tekee meidät autuaiksi. Sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi (Room. 10:10).

Luther-ruusuun lisättiin myöhemmin kirjaimet
V.I.V.I.T. Latinan sana vivit tarkoittaa elää. Luther itse ilmaisi, että hän tarkoittaa tällä sanalla
Kristuksen elämää ja jatkoi: ”Jos hän ei eläisi,
en olisi halunnut elää hetkeäkään.” Lutherin
mukaan kirjaimiin sisältyy lisäksi salainen merkitys: jokainen niistä liittyy johonkin saksan
sanaan, mutta mihin, sen Luther piti salaisuutenaan.

Vaikka sinetissä on musta risti, joka kuolettaa
ja jonka tulee myös tehdä kipeää, se säilyttää
sydämen värin, ei turmele luontoa, mikä tarkoittaa, ettei se surmaa, vaan säilyttää elävänä.
Sillä vanhurskas elää uskosta, mutta uskosta
ristiinnaulittuun.
Tällaisen sydämen on sitten oltava keskellä
valkoista ruusua, jotta osoitettaisiin, että usko
antaa ilon, lohdutuksen ja rauhan ja siirtää välittömästi valkoiseen, iloiseen ruusuun. Usko
ei anna iloa ja rauhaa maailman tavoin, siksi
ruusun on oltava valkoinen eikä punainen, sillä valkoinen on henkien ja kaikkien enkelien
väri, taivaallisen ilon väri, ilon, joka on tulossa,
mutta joka on jo nyt läsnä Hengessä ja uskossa
ja jota ennakoidaan toivossa.

Tunnusteksti on päivän hallelujasäkeestä (1.
Kor. 3:11).
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PERUSTUS
ON LASKETTU

SEON JEESUSKRISTUS

Edessä Herran tulemme uskosta vanhurskaiksi
ja tähden Vapahtajamme armosta autuaiksi.
Rakkaus Herran käskyihin niin syttyy sydämeemme,
iloisin, vapain sydämin Jumalan tahdon teemme.
(Virsi 188:5.)
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23. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 18:23–35:
Jeesus sanoi: »Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän
alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja
lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi
maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ Kuninkaan tuli
sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.
Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria.
Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ Mies heittäytyi
maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän
meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.
Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä
annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa
työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.
Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne
anteeksi.»

Herran Jeesuksen kertomassa vertauksessa
(Matt. 18:23–35) verotulojen ostaja on jäänyt
velkaa hallitsijalle 10 000 talenttia. Roomalaisvallan aikana verojen kanto annettiin tehtäväksi sellaiselle yrittäjälle, joka kykeni maksamaan
siitä vaaditun korvauksen. Yksi talentti on 6000
denaaria. Yksi denaari oli työmiehen tavallinen
päiväpalkka; velkasumma on siis 60 miljoonaa
denaaria. Verotulojen ostaja eli niiden kerääjä
pyytää hallitsijaa olemaan kärsivällinen ja lupaa
maksaa. Valtavan summan huomioon ottaen
hänen lupauksensa on tyhjän arvoinen. Kuningas säälii miestä ja antaa velan anteeksi.

Opetus on selvä: Kuningas on Jumala ja meidän
jokaisen on valvottava, ettemme toimisi samoin
kuin vertauksen suurvelallinen. Tarvitsemmehan anteeksiantamusta niin kuin jokapäiväistä
leipää: ”Ja anna meille velkamme anteeksi, niin
kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat
meille velassa” (Matt. 6:12). Anteeksisaamisen
ja anteeksiantamisen tulee Isä meidän -rukouksen mukaan kulkea käsi kädessä.
Tunnusteksti on Kolossalaiskirjeen 3. luvusta
(jae 13): ”Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.” Kuninkaalla on kädessään velkakirja, jonka hän repii. ”Hän antoi
meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän
kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine
määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin” (Kol. 2:13–14). Helmikehä
kuninkaan valtaistuimen yläpuolella on merkki
läsnä olevasta Jumalan valtakunnasta.

Armahdettu on tuskin poistunut kuninkaan
luota, kun hän jo alkaa vaatia kiireimmän kaupalla omalta velalliseltaan 100 denaaria. Hänen
sydämensä ei helly toisen armon anelusta, ja
niin velallinen heitetään vankeuteen. Tieto tästä tyrmistyttää toiset palvelijat, jotka tekevät
siitä ilmoituksen kuninkaalle. Hallitsija langettaa tuomion hulttiolle raskauttavien asianhaarojen vallitessa.
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Anteeksi anna velkamme, syntimme, laiminlyöntimme.
Tee meidät armahtaviksi, anteeksiantoon valmiiksi.
Näin omiesi joukossa suo rakkauden vallita.
(Virsi 208:6.)
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24. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 22:15–22:
Fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He
lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat:
»Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet
ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein
maksaa keisarille veroa vai ei?» Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: »Te teeskentelijät!
Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.» He ottivat esiin
denaarin. Jeesus kysyi heiltä: »Kenen kuva ja nimi siinä on?» »Keisarin», he vastasivat. Silloin Jeesus
sanoi heille: »Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

Helluntaijakson ja myös koko kirkkovuoden lähestyessä päätöstään lopunajan ahdistukset ja
tuleva maailma nousevat esille yhä vahvemmin
sunnuntai sunnuntailta. Hurskaat tietävät olevansa kahden maailman kansalaisia. He luottavat Jumalan lupauksiin tulevasta pelastuksen
ajasta ja ovat samalla oman valtionsa kansalaisia. Näiden kahden välinen jännitys koettelee
uskoa Jumalaan ja kuuliaisuutta valtiolle.

rahan. Denaarin kukkarostaan ottanut osoittaa
itsekin suostuneensa Rooman vallan alaisuuteen vastoin pyhää lakia. Rahan etusivulla oli
todennäköisesti keisari Tiberiuksen kuva ja
reunaa kiertävä latinankielinen teksti: Tiberius,
jumalaisen Augustuksen kunnianarvoisa poika.
Ansan asettajat kuulevat lopuksi Herran Kristuksen suusta lyhyen arameankielisen käskyn,
joka henkii arvovaltaa ja mahdikkuutta: Antakaa keisarille keisarin, Jumalalle Jumalan! Näin
hän asettaa keisarin vallan ja kansalaisen kuuliaisuuden rajat. Samalla hän kutsuu fariseuksetkin tunnustamaan Jumalaksi hänet, joka
ilmoittaa itsensä niin kuin Jumala: Minä olen.

Fariseukset asettavat yhdessä Herodeksen
kannattajien kanssa ansan Herralle Jeesukselle
(Matt. 22:15–22): ”Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” Myönteisellä vastauksellaan
tähän kysymykseen Vapahtaja olisi leimautunut roomalaismieliseksi ja sen takia epäilyttäväksi miehittäjää vihaavan kansan silmissä.
Kieltäminen taas olisi merkinnyt hänet miehittäjän vastaiseksi kiihottajaksi.

Tunnusteksti on kuningas Daavidin ylistyksestä: ”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia,
kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on
taivaassa ja maan päällä” (1. Aik. 29:11, ks. 1.
vuosikerran Vanhan testamentin lukukappale).

Herra Jeesus ottaa vastustajansa ensiksi kiinni
taka-ajatuksista, kaksinaamaisuudesta eli juonimisesta. Hän sanoo heitä suoraan teeskentelijöiksi. Sitten hän pyytää heitä näyttämään vero-
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Suo, että uskossa näin aina vaeltaisin,
eläisin sinussa ja siunauksen saisin.
Suo uskollisesti työ kaikki suorittaa,
niin että nimesi saa siitä kunniaa.
(Virsi 520:2.)

175

25. sunnuntai helluntaista
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 9:18–26:
Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen
edessä ja sanoi: »Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän
virkoaa.» Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä.
Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli
Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli: »Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen.» Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi: »Ole rohkealla mielellä, tyttäreni,
uskosi on parantanut sinut.» Siitä hetkestä nainen oli terve.
Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi: »Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu.» Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus
meni sisään ja otti tyttöä kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle.

Tämä ja seuraava sunnuntai muodostavat saumakohdan helluntaijakson ja koko kirkkovuoden kahden viimeisen sunnuntain välillä. Kumpaakin vietetään harvoin, jälkimmäistä vain
silloin, kun pääsiäinen sijoittuu varhaisimpaan
mahdolliseen ajankohtaansa, maaliskuun loppupuolelle. Viimeisille sunnuntaille ominainen
kaksinaisuus, suuri ilo ja syvä vakavuus, tulee
esille myös tämän pyhän sisällössä, Jumalan
kosketuksessa.

viitan tupsuun hän parantuu heti vaivastaan.
Samalla hän kuitenkin paljastuu, koska Herra
Jeesus tuntee, että hänestä lähtee voimaa. Nainen ei salaa mitään Vapahtajalta ja saa kuulla
häneltä ihanat sanat (rinnakkaisevankeliumin
mukaan, Mark. 5:34): ”Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt
vaivastasi.” Myös Jairos saa pyytämänsä avun.
Kuvassa Jeesuksen siunaavan käden yllä on
helmikehä Jumalan valtakunnan parantavien
voimien merkkinä.

Synagogan esimies Jairos pyytää Jeesusta tulemaan ja parantamaan hänen kuolemaisillaan
olevan tyttärensä (Matt. 9:18–26). Tungeksivan
väkijoukon läpi kulkiessaan Herran Jeesuksen
viitan tupsuun tarttuu takaapäin verenvuotoa
kaksitoista vuotta sairastanut nainen. Nainen
ei lain mukaan (3. Moos. 15:25) olisi laisinkaan
saanut olla mukana väentungoksessa. Siksi hän
yrittää toimia salaa. Tarttuessaan Vapahtajan
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Ei voimaa kuolemalla, se vaikka kauhistaa.
Saa ruumis mullan alla päivääsi odottaa.
Ken elää Herran kanssa, se nousee haudastansa
ja riemuun taivaan käy.
(Virsi 100:3.)
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26. sunnuntai helluntaista
Matt. 24:1–14:
Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: »Näettekö kaiken tämän?
Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: »Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman
lopusta?»
Jeesus vastasi:
»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat:
’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää
antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee
kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni
tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus
kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan
kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.»

Helluntaijakson ja koko kirkkovuoden lopun
vakavuus leimaa tämän sunnuntain sisältöä,
suurta elonkorjuuta.

Vapahtajan vastaus varmaan säikäytti hänen
oppilaansa. ”Totisesti: kaikki revitään maahan,
tänne ei jää kiveä kiven päälle.” Näin kävi neljäkymmentä vuotta myöhemmin. Jerusalemia
puolustavien, keskenään taistelevien ryhmien
ja roomalaisvalloittajan taistelujen myllerryksessä satumaisen loisteliaasta temppelistä ei
jäänyt mitään jäljelle. Herramme sanat toteutuivat kirjaimellisesti. Samalla se oli lopunaikojen
alkamisen merkki. Vapahtaja ei kaunistele edessä olevien aikojen ahdinkoja. Hänen seuraajiaan
tullaan seulomaan vaikeissa koettelemuksissa.
Niissä monien rakkaus häneen kylmenee. – Me
tämän ajan ihmiset olemme nyt tällaisessa tilanteessa. Mutta tietäkäämme, muuta Herramme
ei ole meille luvannut. Pysykäämme siis uskollisina hänelle.

Opetuslapset ihastelivat Vapahtajalle Jerusalemin temppelin rakennuksia ja suuria kiviä, joista ne oli tehty: ”Opettaja, katso! Mitkä kivet,
mikä rakennus!” (Mark. 13:1.) Sekä kivet että
temppelirakennukset antoivat todella aihetta ihasteluun ja ihmettelyyn. Temppelialueen
laajennuksessa on vieläkin nähtävissä kooltaan
kivi, joka on 11 m pitkä, 3 leveä ja metrin paksuinen. Josefus, juutalainen historioitsija ja Herodeksen aikalainen, mainitsee Juutalaissodan
historiassaan, että ”muutamat temppelin kivistä
olivat neljäkymmentäviisi kyynärää pitkiä, viisi
kyynärää korkeita ja kuusi leveitä” (n. 22,5 m
x 2,5, m x 3 m; De Bello Judaico, V, 224–225;
suomennos, s. 454).
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Siis, sielu, kestä toivossa tuskien loppuun saakka,
vaihtuuhan ikuisuudessa kruunuksi ristin taakka.
Vain uskossansa kestävä on taivaan rauhaan pääsevä
Herransa saapuessa.
(Virsi 363:2.)
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Valvomisen sunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 25:1–13:
Jeesus puhui tämän vertauksen:
»Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian.
Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto:
’Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!’ Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa
kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: ’Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.’
Mutta viisaat vastasivat: ’Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.’
Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan
häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: ’Herra, Herra,
avaa meille!’ Mutta hän vastasi: ’Totisesti, minä en tunne teitä.’
Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.»

Kirkkovuoden päättyminen on jo ovella. Suuri
tilinteon päivä tulee yhä lähemmäksi. Se herättää Herraan Kristukseen turvaavissa iloa ja
riemua, muissa pelkoa ja kauhua. Tätä kaksinaisuutta valaisee myös tämän sunnuntain
evankeliumi: viisaat ja tyhmät morsiusneidot
(Matt. 25:1–13). Kaikki kymmenen neitoa valmistautuvat yölliseen kulkueeseen. Sitä varten
heillä on mukanaan lamput. Viisailla on mukanaan ylimääräistä öljyä siltä varalta, että sulhasen tulo viivästyy. Lamppujen oma polttoainesäiliö ei yksinään riitä koko yöksi. Viisaat
olivat varautuneet tehtäväänsä huolellisesti,
tyhmät eivät.

päähäsi pellavaisen liinan ja asetin upean viitan
harteillesi. Minä kaunistin sinut koruilla ja sinun ranteesi kultarenkailla ja kiedoin kaulaasi
kultaiset ketjut.” (Hes. 16:10–11.) Vaikka Israel
ei pysykään uskollisena, pitää Herra voimassa
liittonsa.
Morsiusneitojen yöllinen odottaminen synnyttää kuulijassa aavistuksen siitä, että edessä
on tavanomaisen ylittävä, vavahduttava tapahtuma. Yössä kiirivä huuto ”Sulhanen tulee”
herättää kaikki morsiusneidot. Viisaat saavat
lamppunsa palamaan, tyhmillä ei ole enää öljyä. Viisaat ovat paikalla, kun sulhanen tulee, ja
he liittyvät riemuitsevaan kulkueeseen, tyhmät
myöhästyvät ratkaisevasti. Ovet ovat jo kiinni,
ja pyyntöönsä päästä sisälle he saavat tylyn vastauksen: ”Minä en tunne teitä.”

Herran Jeesuksen kuulijat ymmärsivät, että
vertaukseen sisältyy piilomerkityksiä. Onhan
Vanhassa liitossa sulhanen Jumala itse ja Israelin kansa hänen morsiamensa. Profeetta Hesekiel kertoo, miten tavattoman runsaskätisesti
sulhanen, eli Herra itse, vaatettaa morsiamensa:
”Minä puin sinut kirjailtuihin juhlavaatteisiin,
panin jalkaasi pehmeät nahkakengät, kiedoin

Kuvassa häätalon oven yläpuolella on helmikehä Jumalan valtakunnan merkkinä.
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Nyt valvomaan rohkaise, Jumalani, ja oikein suo aikani käyttää,
niin että on öljyä lampussani, kun maan ääret huuto tuo täyttää:
Nyt Herramme Kristus jo saapuu!
(Virsi 152:4.)
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Tuomiosunnuntai / Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Matt. 25:31–46:
Jeesus sanoi opetuslapsille: »Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän
istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle
puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte
nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja
te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut
luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme
sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen,
joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa.
Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua
luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette
käyneet minua katsomassa.’
Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti,
tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te
olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.»

Tuomiosunnuntai päättää helluntaijakson ja koko
kirkkovuoden. Jo edellinen pyhä kehotti meitä
valmistautumaan ajoissa ja viisaasti ajan päättymiseen eli Herran Jeesuksen Kristuksen, Ihmisen Pojan ja Jumalan Pojan, saapumiseen. Monet
torjuvat ajatuksen siitä, että kerran tulee tuomio,
jossa kirjat avataan ja kaikki tuomitaan tekojensa
mukaan. Lopullinen hylkääminen on kauheinta,
mikä ihmistä voi kohdata. Tuomion pelko muistuttaa meitä siitä, että voi tulla ansaitusti tuomituksi
kadotukseen. Tämä pelko ohjaa meitä luottamaan
Herraan Kristukseen, jonka sovitustyö peittää alleen syntiemme paljouden. Siitä syntyy rohkeus
astua tuomiolle.

jättämiset. Tuomari, Herra Jeesus Kristus, sanoo,
että hänen vähimmille veljilleen tehty tai tekemättä jättäminen on tehty ”minulle”. Näin hän
ilmoittaa olevansa Jumala, joka puhuu ensimmäisessä käskyssä: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi,
älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” Hän on
laskeutunut alemmaksi kuin kukaan hänen vähimmistä veljistään ja ottanut omakseen heidän
kaikkien syntikuorman. Siksi hän voi puhua tällä
tavalla. Siunatut ja kirotut eivät ole tunnustaneet
häntä sellaiseksi, joka on laskeutunut syvemmälle
kuin kukaan muu, niin – suorastaan helvetin pohjalle. Hän on samalla myös ylin, korkein Jumala,
ja Jumalan Poika.

Viimeinen tuomio yllättää niin siunatut kuin kirotutkin (Matt. 25:31–46). Kummatkaan eivät osaa
yhdistää uskoa ja tekoja toisiinsa tavalla, jolla
Tuomari punnitse niin tekemiset kuin tekemättä

Rukoilkoon meistä jokainen hartaasti, että ymmärtäisimme tämän ja toimisimme sen mukaisesti. Silloin saamme kuulla Vapahtajamme suusta
nämä ihanat sanat: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaa-
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mat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut
valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.”
Aamen. Tule Herra Jeesus!
Tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Ps.
9:8–9). Valtaistuimen yllä on säteilevä helmikehä
Jumalan valtakunnan merkkinä. Valtaistuimessa
ovat kreikkalaisen aakkoston ensimmäinen (alfa)
ja viimeinen kirjain (oomega). Herra Kristus sanoo itsestään: ”Minä olen A ja O, ensimmäinen ja
viimeinen, alku ja loppu” (Ilm. 22:13).
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Sinuun, Herra Jeesus, turvaan,
nyt jo sinun olla saan.
Niin en joudu joukkoon kurjaan,
jolta taivas suljetaan.
Armostasi autuuteen
minut kannat taivaaseen.
(Virsi 158:8.)

4. Erityispyhät
4.1. Jouluun liittyvät erityispyhät
Suomen evankelis-luterilainen kirkko viettää jouluajan ulkopuolella kolmea pyhäpäivää, joiden ajankohta
määräytyy joulusta. Ne ovat kynttilänpäivä, 40 päivää joulusta (2.2. tai sitä seuraavana sunnuntaina; jos se
on laskiaissunnuntai, viikkoa aikaisemmin), Marian ilmestyspäivä, yhdeksän kuukautta ennen seuraavaa
joulua (25.3., vietetään 22. ja 28.3. välisenä sunnuntaina; jos se on palmusunnuntai tai pääsiäinen, viikkoa
ennen palmusunnuntaita), sekä juhannuspäivä, kuusi kuukautta ennen seuraavaa joulua (vietetään 20. ja
26.6. välisenä lauantaina). Näistä kynttilänpäivä ja Marian ilmestyspäivä ovat Kristus-juhlia, juhannus eli
Johannes Kastajan päivä kuuluu Raamatun henkilöiden muistopäiviin. (Evankeliumikirja.)

Kynttilänpäivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 2:22–33:
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: »Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee
äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.» Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, »kaksi
metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa».
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua
lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa
häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun
Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen
käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
– Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,
niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
valon, joka koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.

Kynttilänpäivää vietetään neljäkymmentä päivää
joulun jälkeen. Se on Herran Jeesuksen temppeliin tuomisen, Simeonin kohtaamisen ja Marian
puhdistautumisen muistojuhla. Pyhän nimi johtuu
siitä, että kirkolliseen käyttöön tarvittavat kynttilät vihittiin silloin koko vuotta varten. Vastaava
latinankielinen nimi on Festum candelarum/luminarum, Kynttilöiden juhla. Temppeliin tuodussa Jeesus-lapsessa tulee ilmi kirkkaus Israelille ja
valo vieraille kansoille (Luuk. 2:22–33).

hän Hengen valaisemana. Hänen silmänsä ovat
nyt nähneet Herran Voidellun, Jumalan kaikille
kansoille valmistaman pelastuksen (hepreaksi
Jeshu´a, kreikaksi ja latinaksi Iesus). Profeetta
Jesajan ennustuksia lainaten Simeon ilmoittaa sylissään olevan Jeesus-lapsen olevan se valo, joka
koittaa pakanakansoille, ja kirkkaus, joka loistaa
Jumalan valitsemalle kansalle, Israelille (vrt. Jes.
42:6; 46:13; 49:6).
Kynttilänpäivä on kristillisen lähetystyön päivä:
Kristus-valo valaisee kaikki kansat. Siksi kuvan
taustana on maailman kartta. Tunnusteksti on
Simeonin kiitoslaulusta (Nunc dimittis). Simeon
näki elämänsä illassa omin silmin hänet, joka on

Hurskas Simeon, joka Uuden testamentin ulkopuolisen perinteen mukaan on pappi, tulee
temppelissä Jeesuksen vanhempien luokse, ottaa lapsen käsivarsilleen ja ylistää Jumalaa Py-
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ISRAELIN
KIRKKAUS
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”Israelin kirkkaus” ja ”kansojen valo”. Kiitoslaulun
alkuun taas perustuu se, että kiitoslaulusta tuli jokapäiväisen nukkumaan menoa edeltävän rukoushetken kiitoslaulu: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.”
Kehyksessä olevat seitsenhaaraiset kynttilänjalat
(vrt. 18 shel) viittaavat siihen, että Simeon Vanhan
liiton edustajana näkee uuden liiton koittavan Jeesus-lapsessa.
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Jeesus, lailla Simeonin
sinuun tahdon katsoa,
nähdä, että autuuteni
minulla on sinussa,
että autuus kaikkien
myös on minun, syntisen.
(Virsi 48:6.)

Marian ilmestyspäivä
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 1:26–38:
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin
Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: »Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra
kanssasi!» Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys
mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: »Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä
tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä
kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen.
Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.» Maria kysyi enkeliltä: »Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.» Enkeli vastasi: »Pyhä Henki tulee sinun
yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä
kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on
jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella – hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei
mikään ole mahdotonta.» Silloin Maria sanoi: »Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle
niin kuin sanoit.» Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Marian ilmestyspäivä henkii iloa, kiitosta ja
odotusta ylimaallisen salaisuuden täyttymyksestä. Siksi se katkaisee terävästi katumus- ja
tummasävyisen paastonajan. Violetti vaihtuu
valkoiseksi.

Tunnusteksti on enkeli Gabrielin tervehdyksestä Marialle (ks. evankeliumi ja hallelujasäe):
”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Latinaksi tervehdys kuuluu: ”Ave,
Maria, gratia plena”. Tätä Ave, Maria -rukousta kristityt ovat rukoilleet kautta vuosisatojen. Rukouksen ”luterilaisena” versiona (ilman
Raamatun ulkopuolista ainesta) voidaan pitää
sitä muotoa, joka on päivän hallelujasäkeessä
(Luuk. 1: 28, 42). Tunnustekstin yläosassa on
lilja, neitsyt Mariaan yleisesti liitetty symboli
(vrt. Laul. laulu 2:2). Kehyksen väri on kulta,
jota voidaan käyttää suurina juhlina valkoisen
sijasta. Tähdet kehyksessä jäsentävät Marian
ilmestyspäivän jouluaikaan.

Enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle (Luuk. 1:26–
38), että Jumalan Poika on sikiävä Marian kohdussa Pyhästä Hengestä ja että Jumala antaa
Daavidin, hänen esi-isänsä, valtaistuimen Pojalleen. Se kuvaa sitä asemaa, jonka Marian Poika
on saava. Näin täyttyvät lupaukset, jotka Jumala antoi Abrahamille ja Daavidille. Jumalan
Henki herättää uuteen elämään jo kauan sitten
valtaistuimensa menettäneen Daavidin suvun
(Ps. 89:4–5). Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Pyhä Henki varjoaa Vanhan liiton pilven
tavoin Neitsyt Marian. Siksi hän synnyttää ihmeellisen Hallitsijan, joka luo ennenkuulumattoman Daavidin valtakunnan. Siihen myös vieraat kansat etsiytyvät.

Kuvan oviaukosta näkyy versova ”Iisain kanto”
(Jes. 11:1, vrt. virsi 23): ”Iisain kannosta nousee
verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.”
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Herran viestissä on aina käsky, kutsu, lupaus.
Sen voi kuulla ainoastaan totteleva luottamus.
Tahdon niin kuin Maria enkeliä kuunnella.
Tässä olen, työhön käytä, armollasi köyhä täytä.
(Virsi 138:2.)

187

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luuk. 1:57–66:
Elisabetin aika tuli, ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta,
jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Kahdeksantena päivänä
kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi: »Ei, hänen nimekseen tulee Johannes.» Toiset sanoivat: »Eihän
sinun suvussasi ole ketään sen nimistä.» He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa
lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: »Hänen nimensä on Johannes.» Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin, ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa.
Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan, ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean
vuoriseudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat: »Mikähän tästä lapsesta tulee?» Sillä Herran käsi oli hänen yllään.

Juhannus on Johannes Kastajan syntymäjuhla.
Evankelista Luukkaan mukaan (1:26) hän syntyi noin puoli vuotta ennen Herraa Jeesusta.
Meillä Suomessa juhannus on tärkein varhaiskesän juhla, jota sävyttää vahvasti ilo pohjoisen
luontomme kukoistuksesta. Sitä kuvaavat kehyksen aurinko ja Suomen lippu.

leen enkelin käskystä nimen Johannes. Enkeli
ilmoittaa Johanneksen kulkevan Herran edelläkävijänä Elian Hengessä ja voimassa (Luuk.
1:17).
Johannes itse ei katsonut kelpaavansa riisumaan edes kenkiä Herransa jaloista. Hän raivasi
tietä hänelle, jossa Jumala oli Johanneksen nimen mukaisesti armahtava kaikkia ”pimeydessä ja kuoleman varjossa eläviä” (Luuk. 1:79).
Näin Jumala ilmoittaa kunniansa.

Elisabetin ja Sakariaan poika, Johannes, suuri Jumalan mies, on askeetti, joka ei juo viiniä
eikä väkijuomaa. Hän on täynnä Pyhää Henkeä
jo äitinsä kohdusta asti. Johanneksen tehtävänä on raivata tietä hänelle, joka Jesajan ennustuksen mukaan (35:1–10) saa autiomaankin
puhkeamaan kukkaan, eli Herralle Jeesukselle,
Jumalan Voidellulle. Profeetta ennustaa Jerusalemin osaksi tulevasta uudesta armahduksesta:
”Minä vannon niin kuin Nooan päivinä. Silloin
minä vannoin, etteivät Nooan ajan vedet enää
koskaan tulvisi maan yli, ja nyt minä vannon,
etten enää sinuun vihastu enkä sinua soimaa.”
(Jes. 54:9.)

Tunnusteksti on Sakariaan kiitoslaulusta (Benedictus, Luuk. 1:76). Kiitoslauluun liittyy myös
kuvassa näkyvä nouseva aurinko (aamun koitto,
Luuk. 1:78; vrt. Mal. 3:20) Kristuksessa koittavan pelastuksen merkkinä. Sakariaan kiitoslaulusta tuli kristillisen kirkon aamurukouksen
kiitoslaulu. Kuvakehyksen alareunassa ovat sanat Vetus testamentum ja Novum testamentum,
Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Johannes Kastaja on viimeinen Vanhan testamentin
profeetoista.

Nimi Johannes on kreikankielinen muoto Johanan-nimestä ja tarkoittaa ”Jahve on armollinen” tai ”Jahve armahtaa”. Jahve-nimen alkuaan
vanhempi muoto on Jahu, joka esiintyy mm.
hallelu-jah -ylistyksessä. Sakarias antaa pojal-
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Ja sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi.
Sinä käyt Herran edellä ja raivaat tien hänelle.
Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen,
syntien anteeksiantamisen.
Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä:
Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto.
Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville,
se ohjaa jalkamme rauhan tielle.
(Sakariaan kiitoslaulusta, virsi 801.)
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4.2. Muita erityispyhiä

Mikkelinpäivä
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Ilm. 12:7–12:
Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi,
tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä
kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:
– Nyt on pelastus tullut,
meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti
ja hänen Voidellullaan valta.
Nyt on Syyttäjä syösty alas,
tuo, joka meidän Jumalamme edessä
syytti veljiämme päivin ja öin.
He voittivat hänet,
Karitsan veri ja heidän todistuksensa
toivat heille voiton.
He eivät säästäneet henkeään
vaan olivat valmiit kuolemaankin.
Iloitkaa siis, taivaat
ja te taivaiden asukkaat!
Mutta voi maata ja merta –
Saatana on laskeutunut teidän luoksenne!
Se on raivon vallassa, sillä se tietää,
että sen aika on lyhyt.

Mikkelinpäivä oli alkujaan pelkästään ylienkeli Mikaelin juhla, jota vietettiin keskiajalla 29.
syyskuuta, nykyisin Mikon päivää (29.9.) lähinnä olevana sunnuntaina. Myöhemmin siihen
sulautui toinen lokakuuta vietettävä suojelusenkelien päivä. Mikkelinpäivän pääevankeliumista (Matt. 18:1–10) päivän toiseksi aiheeksi
tulivat lapset.

Jumalan nimi on hänen enkelissään (2. Moos.
23:21, vuoden 1938 käännöksen mukaan). Enkeli on ikään kuin Jumalan ulospäin suuntautuvat kasvot.
Kuvan aiheena on ensimmäisen vuosikerran
epistola (Ilm. 12:7–12) ylienkeli Mikaelin ja
hänen enkeliensä taistelusta lohikäärmettä vastaan. Siinä Mikaelin aseena on Karitsan eli itsensä uhranneen Herran Jeesuksen voittoviiri.
Kaikki siihen nöyrästi tunnustautuvat ovat lasten kaltaisia, jotka pääsevät taivasten valtakuntaan. Sitä päivän evankeliumi meille tähdentää.
Mikael tässä Ilmestyskirjan kohdassa on Herran
Jeesuksen seurakunnan edustaja, joka yhdessä
muiden enkeleiden ja Kristukseen uskovien
kanssa voittaa Jumalan vastustajaa symboloivan lohikäärmeen.

Enkelit ovat Jumalan lähettiläitä, uljaita, kirkkaasti hehkuvia, ihmiselle pelottavia sankareita,
Jumalan sotureita. Heissä ei ole häivääkään renessanssiajan kirkkotaiteeseen tuomista lapsienkeleistä. Erityisen uljas ja pelottava on enkeli,
jonka Herra ilmoittaa lähettävänsä kulkemaan
kansansa edellä ja suojelemaan sitä matkalla luvattuun maahan (2. Moos. 23:20–23). Israelin
on toteltava häntä. Herran ja hänen enkelinsä
välillä on läheinen yhteys ja vastavuoroisuus:
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Tunnusteksti on mukailtu päivän psalmiantifonista (Ps. 34:8): ”Herran enkeli on asettunut
vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät.” Ylienkeli Mikaelilla on
aseenaan ristisauva Karitsan voitonlippuineen.
Siksi muurin suojaamat voivat lasten lailla iloiten katsella pelottavimman vastustajan, Lohikäärmeen eli Saatanan kukistamista.

Näin olet lapsiasi
ennenkin varjellut
ja pahan tulinuolet
pois heistä torjunut.
Myös tänään turvakseni
suo joukko enkelten,
varjelus matkalleni
keskellä vaarojen.
(Virsi 136:3.)
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Pyhäinpäivä
Ensimmäisen vuosikerran epistola, Ilm. 7:2–3, 9–17:
Näin vielä yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä
noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: »Älkää hävittäkö maata, älkää
merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.»
Minä näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja
Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä:
– Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!
Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen:
– Aamen.
Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima
meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti!
Aamen.
Yksi vanhimmista kysyi minulta: »Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?» Minä vastasin: »Herra, sinä sen tiedät.» Hän sanoi minulle:
– Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta.
He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä
ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin,
ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.
Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille,
ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.

Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta,
kaikkien pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium
sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (Commemoratio omnium fidelium defunctorum).

Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat
yhteyden, johon kuuluvat niin enkelit kuin uskossa kuolleet ja nyt elävät. Heitä kaikkia koskevat Herran Jeesuksen autuaaksi julistamiset.
Pyhä, autuaaksi tekevä uskomme ylittää kuoleman rajan.

Pyhäinpäivä kutsuu meitä muistelemaan kaikkia kristikunnan marttyyreita ja uskossa Herraan
Kristukseen kuolleita. Kaikki Kristuksen omat,
elävätkin, ovat pyhiä. Siksi pyhäinpäivä ei ole
vain vainajien muistopäivä. Lähiomaisten hautojen somistaminen kukin ja kynttilöin on silti arvokas ja harras tapa. Juhlan varsinainen sisältö on
tyhjentymätön elämän täyteys, joka tulee kaikkien Kristuksessa nukkuneiden osaksi.

Kuvan aihe on ensimmäisen vuosikerran epistolasta (Ilm. 7:2–3, 9–17). Autuaat ovat Jumalan
valtaistuimen edessä ja palvelevat ja ylistävät valtaistuimella istuvaa Karitsaa päivin ja öin. ”Nälkä
ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta
aurinko eikä paahtava helle.” Me kylmän pohjolan asukkaat saamme iloita siitä, ettei siellä pure
myöskään pakkanen. Karitsa, Herra Jeesus Kris-
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tus, ”kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki
kyyneleet”. Yhdessä Vanhan liiton patriarkkojen
ja apostolien kanssa he voivat loputtomasti riemuita Pyhän Kolmiykseyden sanomattomasta
mahdikkuudesta ja loputtomasta hyvyydestä.
Tunnusteksti on pyhäinpäivän virrestä 145:3.
Kuvakehyksessä ovat evankeliuminkirjoittajien
symbolit (vrt. Ilm. 4:7): ihminen (Matteus), leijona (Markus), härkä (Luukas) ja kotka (Johannes).
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Ei autuaitten riemua,
pyhien rauhaa taivaassa
voi aavistaa maan päällä.
Ei ole korvin kuunneltu,
ei ihmissilmin katseltu
sen suloisuutta täällä.
Aamen, aamen! Pyhä, pyhä!
kaikuu yhä valtiaalle,
Kristukselle, kuninkaalle.
(Virsi 144:6.)

Pyhäinpäivän ilta
Tunnusteksti mukailee Requiem-rukousta:
Herra, anna hänelle/heille iankaikkinen lepo, ikuinen valo häntä/heitä valaiskoon.
Rukous on Hautaan siunaamisen psalmiantifoni. Ristikulkue saa alkunsa kappelista, joka kuvassa
symboloi kastepaikkaa. Pyhässä kasteessa olemme saaneet yllemme häävaatteen, jossa vaellamme
elämämme matkan – niin kuin ennen meitä kulkeneet. Käsissä olevat kynttilät symboloivat Jumalan
sanaa: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani” (Ps. 119:105).
Haudoilla olevat kynttilät kuvaavat ”ikuista valoa”, Kristusta: ”Herra on sinun ikuinen valosi” (Jes.
60:19).
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Kohtaamme rakkaimpamme, Herrassa nukkuneet,
ystävät, kalleimpamme, kanssamme kulkeneet.
Me heidän seurassansa riemuiten laulamme
pyhien kaikkein kanssa kiitosta Herralle.
(Virsi 629:8.)
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Luomakunnan sunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Joh. 1:1–4:
Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.

Pelastushistoriallisen kirkkovuoden lomaan sijoittuu kaksi teemasunnuntaita: Luomakunnan
sunnuntai ja Perheen sunnuntai. Teemasunnuntai korvaa alle jäävän pyhän, mutta ei vaikuta
arkipäiviin. Arkipäivinä noudatetaan alle jääneen pyhän sisältöä.

odottaa Jumalan lasten ilmestymistä (Room.
8:19), hävitetä, vaan varjellaan ja hoidetaan (1.
Moos. 2:15). Tämä edellyttää omien tarpeittemme, mielihalujemme ja ylellisyyttä korostavan aikamme punnitsemista ja mitoittamista
Jumalan sanan valossa, ja siitä syntyvää ponnistelua luomakunnan varjelemiseksi. Olkoon
siinä esikuvanamme vähään tyytyvä eli askeettinen elämäntapa.

Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin
touko–lokakuun sunnuntaina. Raamatuntekstit
puhuvat siitä, miten Jumala on luonut maailman ja miten hän pitää sitä yllä. Hän loi kaiken
hyväksi. Oman aikamme ihminen kuitenkin
köyhdyttää ja hävittää luomakuntaa ahnehtimisensa ja teknisen osaamisensa sokaisemana.
Tämä vaara luo taustan sunnuntain vietolle.
Huoli ja huolenpito luomakunnasta onkin hallitsevin, koko ihmiskuntaa ja maapalloamme
koskeva haaste ja tehtävä.

Tunnusteksti on luomiskertomuksesta (1. Moos.
1:31): ”Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja
kaikki oli hyvää” (hepreankielisessä alkutekstissä: ”oikein hyvää”). Kuvan sisältö julistaa
sitä, että kaikki on saanut alkunsa Kristuksen,
Sanan, kautta (Kol. 1:16, Joh. 1:3): ”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä.” Kristuksen oikean käden yllä
on säteilevä helmikehä Jumalan valtakunnan
merkkinä.

Tietoisina Jumalan hyvyydestä kaikessa luodussa kristittyjen on luontevaa ponnistella innokkaasti sen hyväksi, ettei luomakuntaa, joka
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On sinun kaikki maailma, teit paikan jokaiselle.
Luo sydämiimme toivoa ja tilaa hyvyydelle.
Oi Herra, luomakunnasta suo meidän kantaa vastuuta!
Luo maailmaasi rauha.
(Virsi 489:3.)
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Perheen sunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin lukukappale, 1. Moos. 2:18–24:
Herra Jumala sanoi: »Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.» Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne
ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen,
jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille
villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania.
Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo.
Ja mies sanoi:
– Tämä se on! Tämä on
luu minun luustani
ja liha minun lihastani.
Naiseksi häntä sanottakoon:
miehestä hänet on otettu.
Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.
Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Mark. 10:13–16:
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin
kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Toista teemasunnuntaita, Perheen sunnuntaita,
vietetään jonakin touko–marraskuun sunnuntaina.

vaan pitävät seksualiteettiaan vain itsekkään
nautinnon kohteena. Näin he vääristävät ja turmelevat sen ja menettävät sen vuoksi Jumalan
siunauksen. Siksi Herramme ja Vapahtajamme
siunaa lapset, jotka äidit tuovat hänen luokseen
opetuslasten estelystä huolimatta. Lapset hän
asettaa esikuvaksi: ”Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta” (Mark. 10:14). Tämä tarkoittaa, että he voivat saada osakseen Jumalan esivanhemmillemme antaman siunauksen entistä
ihmeellisempänä.

Kirkkomme Vähä katekismus antaa ohjeen Jumalan pyhistä käskyistä, miten ”perheenisän on
ne väelleen yksinkertaisesti opetettava”. Perhe
on pienoisseurakunta, jonka Jumala on siunannut sanoessaan Aadamille ja Eevalle: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää – – ja täyttäkää maa”
(1. Moos. 1:28). Tästä syystä isän ja äidin on
perheessään opetettava ja pantava harjoitukseen Jumalan sana.

Vapahtajan siunauksen ansiosta ja hänessä
synnin ja kuoleman valta murtuu ja perhe
pääsee ennakoivasti osalliseksi iankaikkisesta
elämästä ja katoamattomasta onnellisuudesta.
Tähän kaikkeen kuuluu aina kuolemaan asti
ristin kantaminen, josta oman aikamme ihan-

Monet ihmiset eivät tiedä tai eivät halua tietää
kantavansa isänä ja äitinä, miehenä ja naisena,
tätä Jumalan erityistä siunausta ja vastuuta lasten synnyttämisestä ja heidän hoivaamisestaan,
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LASTENKA.lTAl'STEN.

ONJ'UMALANVALTA:KU.NTA
teet eivät halua tietää mitään. Näin kuitenkin
torjutaan se kaksinkertainen siunaus, jonka
Vapahtajamme antaa meille asettamalla lapset
esikuvaksemme.
Elämän puun lehvistössä näkyvät Jumalan siunaavat kädet. Helmikehä on merkkinä lapsille
kuuluvasta Jumalan valtakunnasta.
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Hyvä Jumala,
kiitän kodista,
omaisista, perheestämme.
Sinulta on elämämme.
Kaikki rakkaani
ovat lahjaasi.
(Virsi 471:1.)

Pyhän Henrikin muistopäivä
Hepr. 13:7–8:
Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he
elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja
ikuisesti.

Pyhän Henrikin muistopäivä edustaa pelastushistoriallisen kirkkovuoden rinnalle jo varhain
syntynyttä muistopäivien kalenteria (sanctorale). Pyhä Henrik on varhaisin nimeltä tunnettu kirkkomme piispa ja maamme kirkollisten
olojen järjestäjä. Vanhan perimätiedon mukaan
hän kärsi marttyyrikuoleman 20. tammikuuta
todennäköisesti vuonna 1156. Vuoden 1668
kalenteriuudistuksessa Henrikin muistopäivä
siirrettiin 19. päivään tammikuuta.

ja sanoo (13:7): ”Muistakaa johtajianne, niitä,
jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää
mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne.”
Kiitollisuutemme voimme pukea sanoiksi näillä meille tuntemattomaksi jääneen Naantalin
birgittalaismunkin sanoilla:
”Ylistäkäämme siksi Herraa suuresta hyvästä
työstä, joka on kohdannut meitä ilmaiseksi ja
ansaitsematta, ja kiittäkäämme apostolin kanssa Isää, joka on tehnyt meidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnassa.”

Henrik on kaiketi saapunut maahamme yhdessä Ruotsin kuninkaan Eerik Pyhän kanssa.
Tästä tapahtumasta kertoo myös virsi 759 ”Tuo
lehvää öljypuiden”. Se on käännös keskiaikaisesta hymnistä Ramus virens olivarum. Englantilaistaustainen piispa Henrik ryhtyi liittämään
maassamme jo silloin toimivia kristillisiä seurakuntia latinalaisen lännen kirkon yhteyteen.

Tunnusteksti on hymnin ”Ramus virens olivarum” kertosäkeestä (”Ergo plebs Fennonica,
gaude de hoc dono” = Iloitse siis, Suomen kansa, tästä lahjasta).

Meidän on syytä arvostaa piispa Henrikin työtä
ja uskon rohkeutta. Heprealaiskirjeen kirjoitta-
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HERRAALAHJASTANSA

Mies saapui Englannista uskoa kylvämään,
hän, opettaja Suomen, sai kansaa kääntymään.
Riemuitse, Suomen kansa, ja Herraa armostansa
ylistä palvoen.
(Virsi 759:4.)
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4.3. Yhteiskunnalliset juhlapäivät

Itsenäisyyspäivä
Psalmiantifoni, Ps. 16:6:
Ihana maa on tullut osakseni,
kaunis perintö on minulle annettu.

Itsenäisyyspäivää on vietetty joulukuun 6. päivänä vuodesta 1919 alkaen. Evankeliumikirjassa itsenäisyyspäivä kuuluu yhteiskunnallisiin
juhlapäiviin. Vuoden 1913/1933 kirkkokäsikirjassa oli Rukoushetki itsenäisyyspäivänä.
Nykyisen kaltainen raamatuntekstiaineisto oli
ensimmäisen kerran vuoden 1958 Evankeliumikirjassa.

seen vapauteen. Hänen Henkensä antaa meille
kyvyn kiittää häntä omalla kielellämme. Sen
tähden pitäkäämme huolta kielemme kauneudesta, että voisimme mahdollisimman täyteläisesti ja kauniisti ylistää Jumalaamme, hänen
suuruuttaan ja pelastustekojaan ihmiskunnan
kaikkien kielten kuorossa.
Itsenäisyyspäivänä ikkunalle palamaan sijoitettavat kynttilät muistuttavat sisällissodan
alkuvaiheessa tapahtuneesta, Saksassa koulutettujen jääkäreiden paluusta Suomeen.
Rantautuessaan Pohjanlahden rannikolle he
tiesivät reitin turvalliseksi nähdessään rannikolla olevien talojen ikkunassa palamassa kaksi
kynttilää.

Siniristilippu on tärkein kansallinen tunnuksemme. Siinä oleva risti kantaa meille suomalaisille ja suomenmaalaisille Golgatan ristin
siunausta. Sen sini on Jumalan kaikkivaltiuden
väri ja sen valkoisuus muistuttaa Kristuksen
kirkastumisen valoloisteesta. Taivaan sini ja
talven hanget kertovat meille Jumalan kirkkaudesta kaikessa luodussa. Kun vielä muistamme,
että valtiomme tunnus, Suomen leijona, kasvaa
historiallisilta juuriltaan Juudan Leijonasta (1.
Moos. 49:9), vain tietämättömyys, tyhmyys ja
röyhkeys voivat unohtaa hänet, jonka siunauksesta maamme on itsenäisenä olemassa. Onhan
Juudan Leijona itse Herra Jeesus Kristus (virsi
89:5). Hän ja vain hän vapauttaa meidät todelli-

Tunnusteksti on päivän psalmiantifonista (Ps.
96:11–12): ”Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa!
Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja
sen luodut, humiskoot ilosta metsien puut.”
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Oi Herra, siunaa synnyinmaamme runsailla taivaan lahjoilla,
niin että ahkeroiden saamme rakentaa maata rauhassa.
Myös lapsenlapset saavat kiittää,
kun halki aikain armo riittää.
(Virsi 579:3.)

203

ISBN 978-951-789-638-2
(saavutettava PDF, selailtava versio)

204

