9.1.2019 – Lähetysjohtajan tehtävään siunaaminen
Hausjärven kirkko

Jumalan johdatus
Evankeliumi：Matteus 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.
Johdanto:
Siunattua uutta vuotta teille kaikille. On harmillista, ettemme tänään voineet
kokoontua suunnitellusti yhdessä tänne Hausjärven kauniiseen kirkkoon tämän
juhlapäivän merkeissä. Iloitsen kuitenkin siitä, että nykyajan teknologia mahdollistaa
tilaisuuden seuraamisen myös etäältä. Ehkä moni sellainenkin on tänään mukana, joka
olisi normaalisti jäänyt tulematta.
Päivän evankeliumi käsittelee johdatusta. Olemme tänään edelleen loppiaisen
tekstissä ja tarkastelemme Itämaan tietäjien matkaa syntyneen messiaan luo.
Johdatuksesta puhuessamme en voi olla ajattelematta omaa tietäni tähän päivään.
Myös omalla tielläni Jumala on johtanut asioita. Nuorena miehenä urheilu oli minun
tieni. Rippikoululeiriltäkin piti lähteä päiväksi Vierumäelle kuntotesteihin. Rippileirillä
ja sen jälkeen tutustuin kuitenkin muihin uskovaisiin nuoriin. Löysin ystäviä, jotka
jakoivat arkisen elämänasenteen lisäksi hengellisen arvomaailman. Pikkuhiljaa urheilun
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merkitys muuttui toisenlaiseksi. Uskovista ystävistä löysin ystäväpiirin, jossa sain kokea
uudenlaista ja jollain tavalla syvempää yhteyttä.
Myöhemmin tein itse valintani lähteä lukemaan teologiaa, hakeutua pappisvirkaan ja
lähteä lähetystyöhön. Monesti laskin eri vaihtoehtojen plussia ja miinuksia. Tein itse
päätöksiä – ja kuitenkin. Jälkeenpäin näen vahvan Jumalan johdatuksen toteutuneen
elämässäni. Uskon, että Jumalalla on hyvä tahto ja suunnitelma meidän jokaisen
elämää varten. Suunnitelma, joka voi toteutua vain hänen yhteydessään eläessämme.
Siksi rohkaisen sinua etsimään Jumalaa ja hänen tahtoaan elämässäsi.
Etsiminen on tärkeää. Suomalaisen sanonnan mukaan kysyvä ei tieltä eksy. Yhä tänään
on myös totta, että se mitä, ketä tai kenen ohjeita elämässämme seuraamme on
merkittävä asia. Monilla meistä lienee kokemuksia esimerkiksi Googlen karttaohjelman
erikoisista oikoreiteistä, joista johtuen voi päätyä vaikka pienen pienelle sivutielle, joka
ei välttämättä ole edes varsinainen autotie. Se mitä ja kenen ohjeita seuraamme on
tärkeää elämämme kaikkiin asioihin liittyen. Raamatussa on kirjoitettu varsin paljon
asiasta. Yksi tällaisista asioista kertova Raamatun kohta on päivän evankeliumimme. Se
kertoo meille Jumalan johdatuksesta.
1. Jumala johdatti tietäjiä tähden avulla
Päivän evankeliumissa itämaan tietäjät löysivät tähteä seuraten Jeesuksen luokse.
Nämä itämaan tietäjät kykenivät seuraamaan taivaalla näkyneen tähden liikkeitä
navigaattorissa tietä näyttävän nuolen lailla. Näin lienee todennäköistä, että itämaan
tietäjät olivat oppineita tähtitieteilijöitä. He tekivät laskelmia ja tutustuivat kirjoituksiin
ja löydettyään kuninkaan tähden he saapuivat sen perässä Juudeaan nykyisen Israelin
ja Länsirannan alueelle Lähi-itään.
Itämaan tietäjien seuraama tähti ei ollut vain tavallinen tähti. Tavallisiakin tähtiä voi
toki seurata ja jotkut edelleen harrastuksena seuraavatkin. Tämä oli kuitenkin aivan
erityinen tähti, sillä Matteus kertoo tähden ensin nousseen taivaalle ja johdattaneen
itämaan tietäjät Jerusalemiin ja heidän jatkaessaan sieltä matkaa Matteus toteaa ”Ja
tähti kulki heidän edellään.” Kyse oli selvästi Jumalan johdatuksesta. Jumala johdatti
tietäjiä.
Tätä kohtaa lukiessani mieleeni nousee pimeällä taivaalla loistavat lentokoneen valot.
Toisinaan pimeällä juostessani ihailen taivaalla loistavia lentokoneen valoja. Mielessäni
saatan ajatella niiden näyttävän tietä niinkuin Matteus kertoo itämaan tietäjien
näkemän tähden tehneen. Itämaan tietäjien näkemä valoilmiö ei kuitenkaan ollut
lentokone sillä ensimmäiset lentokoneet tai sitä vastaavat lentovälineet keksittiin vasta
yli 1700 vuotta näiden tapahtumien jälkeen.
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Matteuksen käyttämä ilmaus ”Ja tähti kulki heidän edellään” voisi tarkoittaa myös sitä,
että itämaan tietäjät kokivat, että tähti ikään kuin kuvainnollisesti kulki heidän
edellään, kun he olivat kuulleet ylipappien siteeraamista profetioista missä kuninkaan
piti syntyä. Mutta Matteus kertoo meille edelleen, että ”kun tähti tuli sen paikan
yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen.” Tavallisen tähden suhteen tällainen
ilmiö on jo aika vaikea selittää. Tähden pysähtyminen Jeesuksen majapaikan
yläpuolelle kertoo myös jostain muusta kuin pelkästä tietäjien mielen sisäisestä
kokemuksesta, sillä miten he muuten olisivat löytäneet Jeesuksen.
Raamattu kertoo, että kyseessä oli Jumalan johdatus. Fysiologinen selitys sille miten
Jumala johdatti tietäjiä tähden avulla jää pimentoon, mutta tapahtunut asia on selvä.
Jumala johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen luokse.
2. Jumala johdattaa meitä Raamatun avulla
Tiesitkö, että Jumala tahtoo johdattaa myös meitä tänään? Tänään hän ei kuitenkaan
johdata meitä tähden avulla, vaan sanansa kautta Raamatussa. Raamatussa Jumala
ilmoittaa meille itsensä ja tahtonsa. Ennen kaikkea Jumala ilmoittaa meille Raamatussa
rakkautensa meitä kohtaan. Siksi jotkut kutsuvatkin Raamattua rakkauskirjeeksi. Tämä
tulee ehkä parhaiten esille Johannes 3:16:ssa. Siinä sanotaan , että ”Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Tämä kohta
kertoo meille, että Jumala tahtoo johtaa itämaan tietäjien tavoin myös sinut Jeesuksen
luokse. Sinun vuoksesi Jumala lähetti Jeesuksen tänne maan päälle 2000-vuotta sitten.
Oletko sinä etsinyt itämaan tietäjien tavoin kuningasta joka toisi rauhan sydämeesi?
Oletko sinä jättänyt kotisi taaksesi löytääksesi jotain parempaa?
Me olemme kaikki Jumalan edessä syyllisiä ihmisiä. Meitä syyttävät omat pahat
ajatuksemme, tekomme ja laiminlyöntimme. Meidän syyllisyytemme on kuitenkin vielä
syvempää. Raamatun mukaan olemme syyllisiä Jumalan edessä jo ennen kuin olemme
tehneet ainoatakaan pahaa tekoa. Siksi me kaikki tarvitsemme Jeesuksessa olevaa
anteeksiantoa ja rauhaa.
Me kaipaamme rauhaa sydämeemme, mutta elämän erilaiset velvollisuudet tuntuvat
usein estävän rauhan perusteellisen etsimisen. Itämaan tietäjät jättivät kuitenkin
kotinsa taakseen ja etsivät tähden ennustamaa kuningasta. He eivät heti löytäneet
häntä, mutta kysyivät tietä ja jatkoivat etsimistä. Ja lopulta heidän etsintänsä palkittiin.
Jeesus lupaa Luukkaan evankeliumissa, että mekin löydämme hänet jos vain etsimme
sinnikkäästi.
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Jeesusta ei kuitenkaan voi löytää mistä tahansa. Jeesus on ilmoitettu meille
Raamatussa ja siksi vain Raamatun kautta voimme oppia tuntemaan Jeesuksen
sellaisena kuin hän on. Tämän takia Raamatun lukeminen on tärkeää. Niin tärkeää, että
Raamattua on kutsuttu elämän leiväksi.
3. Jeesus voi muuttaa elämämme
Kun itämaan tietäjät kohtasivat Jeesuksen, Jeesus muutti heidän elämänsä. Siksi he
Jeesuksen kohdattuaan lähtivät uuteen suuntaan. Käytännössä se, että itämaan
tietäjät palasivat eri reittiä kuin olivat tulleet suojeli Jeesusta Herodeksen vihalta,
mutta uusi tie jolle he lähtivät havainnollistaa myös kuvainnollisesti sitä elämän tietä
jolle he lähtivät. Raamattu ei kerro, mitä itämaan tietäjille myöhemmin tapahtui,
mutta pidän hyvin mahdollisena, että he palasivat uskoen Jeesukseen vapahtajanaan.
Raamatussa kerrotaan, että juuri itämaan tietäjät olivat ensimmäisiä henkilöitä, jotka
etsivät Jeesusta nimenomaan palvoakseen häntä. Näin Jeesusta ensimmäisenä
palvoneet ihmiset eivät olleet juutalaisia vaan ulkomaalaisia, mahdollisesti
babylonialaisia. Tämä muistuttaa meille hyvin tärkeästä asiasta. Nimittäin siitä, että
Jeesus tuli alunperinkin tähän maailmaan kaikkia ihmisiä varten. Siksi mekin voimme
pelastua uskomalla Jeesukseen, vaikka emme ole juutalaisia, joiden pariin Jeesus
syntyi.
Evankelistoista erityisesti Matteus kirjoittaa paljon siitä miten juutalaisten enemmistö
hylkäsi Jeesuksen pelastajanaan, kun taas muista kansoista monet uskoivat häneen. On
tärkeää ymmärtää, että kristillinen kirkko ei koostu vain juutalaisista vaan kaikista
ihmisistä, jotka uskovat Jeesukseen. Tämä on se sanoma, jota me Kansanlähetyksessä
haluamme tulevaisuudessakin välittää ihmisille, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Sanoma anteeksiantamuksesta ja Jeesuksen rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan.
Matteus kirjoittaa meille myös siitä, että Jeesuksen syntymä oli ennustettu Vanhassa
testamentissa lukuisia kertoja vuosisatojen kuluessa. Jeesuksen syntymä on ennustettu
myös Vanhan testamentin viimeisessä kirjassa, Malakian kirjassa. Malakia 3:1 on
kirjoitettu ”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te
halajatte. Katso hän tulee sanoo Herra Sebaot.” Tämä profetia on suunnattu ihmisille
jotka katuvat syntejään. Se merkitsee armoa niille jotka kaipaavat armahdusta.
Itseasiassa tässä profetiassa puhutaan kahdesta Herrasta. Siitä Herrasta joka lähettää
ja toisesta joka tulee. Eli toisin sanoen tässä profetiassa isä Jumala kertoo lähettävänsä
poikansa Jeesuksen tähän maailmaan. Jeesus on luvattu Messias jota monet tuona
aikana odottivat ja jonka nimeen mekin tänään yhdessä tunnustaudumme. Hän voi
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muuttaa ja muuttaakin meidän elämämme, kun turvaudumme häneen. Hän johtaa
meidät tielle jolla saamme uudenlaisen rauhan ja syntien anteeksiantamuksen.
Lopetus:
Meidät on luotu elämään Jeesuksen yhteydessä. Sitä varten olet syntynyt tähän
maailmaan. Jumala on luonut meidät elämään Jeesuksen kanssa iankaikkisesti. Siksi
vain Jeesus voi antaa meille todellisen rauhan sydämeen.
Kun Jeesus syntyi ihmiseksi tähän maailmaan, tuli Jumala ihmiseksi. Näin Jumala eli
meidän kaltaisenamme meidän keskellämme. Jumala tuli lihaksi ja puhui samalla
tavalla kuin jokainen meistä sanoja joita voimme ymmärtää. Hän söi ruokaa aivan niin
kuin mekin pian taas syömme. Jumala eli itse tällä maapallolla meidän kanssamme.
Ja koska Jumala tuli aivan todelliseksi ihmiseksi, hän ymmärtää meidän tunteemme ja
kokemuksemme, sillä hän on itse kokenut elämän ihmisenä. Koska Jeesus tuli ihmiseksi
myös me voimme tuntea hänet. Me tiedämme millainen Jumala on ja mitä hän haluaa.
Kaikki tämä siksi, että Jumala tuli ihmiseksi ja ilmoitti meille itsensä sanoilla joita
voimme ymmärtää.
Me näemme usein Jumalan johdatuksen vasta perästä päin, mutta kun turvaudumme
Jumalaan ja etsimme hänen tahtoaan, saamme luottaa, että Jumala johtaa meitä
sanansa kautta. Jumala lahjoittaa sinulle rakkautensa Jeesuksen kautta, josta on
kirjoitettu Raamattuun. Jumala pitää sinusta huolta ja antaa sinulle kaiken
tarvitsemasi. Turvatkaamme siksi kaikkina elinpäivinämme Jumalaan. Hän ei käännä
pois yhtäkään joka etsii lohtua hänen luotaan.
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