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6.1.2023 

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden siunaamisen yhteydessä 

Mommilan 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 ja hyvää loppiaista teille kaikille. On hienoa saada kokoontua 

kanssanne yhteen jumalanpalvelukseen iloitsemaan Jeesuksen syntymästä ja uusien 

lähetystyöntekijöiden siunaamisesta näin loppiaisena. 

 

Päivän evankeliumitekstiä pohtiessani en voinut olla ajattelematta tekstimme erityistä 

yhteyttä päivän lähetysteemaan.  

 

Jeesuksen synnyttyä Jumala johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen luokse. Niin nuo 

tietäjät jättivät kotinsa ja kotimaansa ja suuntasivat kauas vieraaseen maahan 

ennustetun kuninkaan tavatakseen. 

 

Tänä vuonna Jumala on samoin johtamassa teidät siunattavat lähetit pois kodistanne 

ja kotimaastanne kaukaisiin maihin, osan jopa noihin samoihin maisemiin, joihin 

Jumala myös tietäjät aikanaan johdatti. 
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Tietäjät olivat mahdollisesti ensimmäinen joukko ihmisiä, jotka saapuivat Jeesuksen 

luokse varta vasten häntä palvoakseen. Näin jo heti Jeesuksen syntymän jälkeiset 

tapahtumat osoittavat vastaansanomattomalla tavalla, että pelastus oli ja on 

tarkoitettu kaikille niille ihmisille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, riippumatta heidän 

kotimaastaan tai ihonväristään. 

 

Itämaan tietäjien tapaus osoittaa myös puhuttelevalla tavalla sen, miten Jumalan 

toiminta edeltää meidän ihmisten toimintaa. Jumala johti tietäjiä ja niin he löysivät 

Jeesuksen. Samalla tavoin Jumala ylläpitää koko maailmankaikkeutta sen jokaisena 

hetkenä. Siksi ei ole olemassa mitään sellaista erityistä maailmankolkkaa, joka olisi 

jotenkin Jumalan selän takana tai hänen vaikutuspiirinsä ulkopuolella. 

 

Elävä yhteys Jumalaan voi kuitenkin tapahtua vain Jeesuksen kautta. Siksi Jeesus 

lähetti meidät kristityt maailmaan ennen taivaaseen astumistaan sanoen: 

 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki 

kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. 

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. 

(Matt. 28:18-20) 

 

Jumala on uskonut vastuullemme Jeesusta koskevan hyvän uutisen viemisen kaikille 

ihmisille ja siksi me lähettäjän roolissa toimien saamme siunata teidät Jumalan 

antamaan kutsuun erityisellä tavalla vastanneet Jumalan lapset tänään suurella ilolla 

lähetystyöntekijän tehtävään. 

 

Tässä yhteydessä tahdon rohkaista teitä muistamaan, että itämaan tietäjien tavoin 

teidän ei tarvitse tehdä matkaa omassa viisaudessanne vaan Jumalan johdatukseen ja 

huolenpitoon turvaten. Muistakaa, että teidän tehtävänne on todistaa Jeesuksesta 

sanoin ja teoin, niin että osoitatte kokonaisvaltaista Jumalan rakkautta kaikille niille 

ihmisille, jotka Jumala luoksenne johdattaa. Tämä edellyttää teiltä ennen kaikkea 

sanallista todistusta Jeesuksesta, onhan kirjoitettu:  

 

Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat 

huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole 

kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei 

häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet! 

(Room. 10:13-15) 
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Lähetystehtävä on Jumalan lapsien yhteinen tehtävä, jossa lähettäjä ja lähtijä saavat 

rintarinnan olla Jumalan käytettävissä. Olen monesti miettinyt, että on suoranainen 

ihme, että kokonaisia perheitä kykenee työskentelemään lähetystyössä vieraassa 

maassa, niin paljon itsenäisiä palasia täytyy osua samaan aikaan kohdilleen tämän 

mahdollistumiseksi. Tarkoitan sitä, että sen lisäksi, että isälle ja äidille täytyy 

molemmille olla mielekästä tehtävää, täytyy myös jokaisen perheen jäsenen olla siinä 

kunnossa ja sopeutua siinä määrin, että ulkomailla asuminen voi onnistua. Tässä 

tarvitaan paljon rukousta ja lähettäjien tukea. 

 

Tästä johtuen tahdon teidän muistavan, että lähetystyössä voi selvitä ja onnistua vain 

silloin jos itse elää siitä samasta evankeliumista, jota on viemässä eteenpäin. Jumalan 

armo ei ole vain jotain muille välitettävää, vaan oman elämämme ja hengellisen 

työmme ainoa oikea ja kestävä perusta. 

 

1. Jumala johdatti tietäjiä tähden avulla 

 

Uskon, että juuri ja vain Jumalan armon varassa myös tietäjät löysivät tähteä seuraten 

vieraaseen maahan oikeille seuduille. Lienee toki todennäköistä, että itämaan tietäjät 

olivat erittäin oppineita tähtitieteilijöitä. Saapuivathan he taivasta tutkittuaan sekä 

erilaisia kirjoituksia luettuaan kauaksi kotoaan Juudeaan nykyisen Israelin ja 

Länsirannan alueelle Lähi-itään. Tarvittiin kuitenkin suurempaa johdatusta ja suunnan 

tarkistamista kirjoituksia tutkimalla, että he lopulta löysivät aivan tietyn majapaikan 

äärelle. Niin juutalaiset ylipapit ja lainopettajat tarkensivat, että Kirjoituksien mukaan 

messiasta tulisi etsiä Betlehemistä. 

 

Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Jumala johtaa meitä yhtä aikaa oman 

suunnitelmansa toteutumisen varmistaen ja kuitenkin hyvin arkisesti – yhtä aikaa 

yliluonnollisesti ja meidän taitojamme hyväksi käyttäen. Tämä on erittäin tärkeä 

muistutus meille jokaiselle. Elämä Jumalan palveluksessa on useimmiten arkista 

vaellusta huomion keskipisteestä kaukana puurtaen. Tarvitaan vaivannäköä ja 

ongelmatilanteiden ratkaisemista ja kuitenkin, juuri arkisen aherruksen keskellä 

Jumalan johdatus kaikessa suuruudessaan toteutuu. 

 

Samalla tavoin kuin Jumala johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen luokse kaksituhatta 

vuotta sitten, Hän tahtoo johdattaa meitä sanansa ja toisten kristittyjen avun kautta 

Jeesuksen luokse myös tänään.  

 

2. Jumala johdattaa meitä Raamatun avulla 

 

Jumala tahtoo todella johdattaa meitä myös tänään. Hän ei kuitenkaan halua johdattaa 

meitä tähden avulla vaan Raamatun sanan kautta. Raamatussa Jumala ilmoittaa meille 
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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. Tämä kohta kertoo meille myös sen, mikä lähetystyön todellinen päämäärä on 

– nimittäin sielujen pelastus eli ihmisten Jumalan yhteyteen saattaminen. 

 

Kun itämaan tietäjät kohtasivat Jeesuksen, Jeesus muutti heidän elämänsä. Todisteena 

tästä toimii se, että Jeesuksen kohdattuaan he lähtivät uuteen aiemmista 

suunnitelmista poikenneeseen 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. 

 

Jeesusta ei kuitenkaan voi löytää mistä tahansa. Jeesuksen syntymän aikoihin Jeesus 

löytyi Betlehemistä. Tänään löydämme Jeesuksen Raamatun sivuilta. 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. 

 

Oletko sinä etsinyt itämaan tietäjien tavoin kuningasta, joka toisi rauhan sydämeesi? 

Oletko sinä jättänyt kotisi taaksesi löytääksesi jotain parempaa? Moni meistä kaipaa 

rauhaa sydämeensä, mutta elämän erilaiset velvollisuudet tuntuvat aina 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. 

 

Tänään Jumala tahtookin edelleen johtaa meitä sanansa kautta. Jumala haluaa 

lahjoittaa sinulle rakkautensa Jeesuksen kautta josta on kirjoitettu Raamattuun. Jumala 

haluaa pitää sinusta huolta ja antaa sinulle kaiken tarvitsemasi. Turvatkaamme siksi 

kaikkina elinpäivinämme Jumalaan. Hän ei käännä pois yhtäkään, joka etsii lohtua 

hänen luotaan. 


