Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Luuk. 2:22-33
22. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua,
he menivät Jerusalemiin viedäkseen
lapsen Herran eteen,
23. sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee
äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle."
24. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa
säädetty uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai
kyyhkysenpoikaa".
25. Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon.
Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta,
ja Pyhä Henki oli hänen yllään.
26. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei
kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän
on nähnyt Herran Voidellun.
27. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat
lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain
mukaan oli tehtävä,
28. hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
29. - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.
30. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
31. jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

22. Kun heidän Mooseksen laissa säädetyt
puhdistuspäivänsä olivat täyttyneet, he
veivät lapsen Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen.
23. Herran laissa näet sanotaan: Jokaista
miehenpuolta, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, pidettäköön Herralle
pyhitettynä.
24. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa
säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkystä tai
kaksi kyyhkysenpoikaa.
25. Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä
mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja
Pyhä Henki oli hänen päällään.
26. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, että
hän ei ollut näkevä kuolemaa, ennen
kuin oli nähnyt Herran Kristuksen.
27. Simeon tuli Hengen vaikutuksesta
temppeliin. Kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle
sen, mikä lain mukaan oli tehtävä,
28. hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa
ja sanoi:
29. "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi menemään rauhaan, sanasi mukaan,
30. sillä minun silmäni ovat nähneet sinun
pelastuksesi,
31. jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi,
32. valoksi, joka koittaa kansoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."

32.

valon, joka koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
33. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään
siitä, mitä hänestä sanottiin.

33. Joosef ja hänen äitinsä ihmettelivät,
mitä hänestä sanottiin

Velan maksaja
Kuka kykenee maksamaan Sinun velkasi? Mistä löytyy valo elämääsi? Miten
kestät kuoleman hetkellä? Näihin kolmeen kysymykseen vastaa tämän kynttilänpäivän evankeliumitekstimme.
Neljäkymmentä päivää Jeesuksen syntymästä Hänet tuotiin Jerusalemin temppeliin ja suoritettiin Mooseksen lain mukainen syntiuhri äidin puhdistamiseksi synnytyksen jälkeisestä tilasta. Normaalisti syntiuhri oli lammas, mutta köyhälle kansalle riitti metsäkyyhkysten uhraaminen. Idän viisaat eivät olleet vielä saapuneet,
Marialla ja Joosefilla ei ollut varaa lammasuhriin. Jeesus tuli niin kuin laulussa
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sanotaan "maan alimpiin paikkoihin" niin syntymänsä, elämänsä kuin kuolemansa
suhteen.
Tämän temppelikäynnin yhteydessä Jeesus luovutettiin myös Jumalalle pappeuteen. Jumalahan oli määrännyt, että jokaisen esikoispojan oli määrä toimia pappina, vaikka Leevin sukukunta olikin sittemmin osoitettu korvaamaan esikoispoikia tässä tehtävässä. Nyt kuitenkin toimittiin Jumalan alkuperäisen tahdon mukaan Jeesus, Marian esikoispoika, pyhitettiin eli erotettiin pappeuteen. Hänestä
tuli se Ylimmäinen pappi, joka uhrasi itsensä syntiuhriksi meidän syntivelkamme
maksuksi, jotta me pääsisimme vapaaksi syyllisyydestä ja tuomiosta.
Maailman valo
Sitten vanha Simeon ilmestyy paikalle. Hän julisti Pyhän Hengen täyttämän, että
tuossa poikavauvassa oli nyt tullut maailmaan Jumalan valo, joka ulottuisi aina
pakanakanoihin asti.
Valo lähestyy
Mahtoiko 15-vuotias Eiichi Itoo osata kuvitella, että hänelle valkeuden antava Vapahtaja oli lähestymässä häntä, kun hän iltapimeässä maleksi Nagoyan suurkaupungin kaduilla aikaa tappamassa. Hän oli ajautunut elämässään umpikujaan.
Elämä kaivosyhtiön johtajan ja omistajan vanhimpana poikana taloudellisessa yltäkylläisyydessä, koulumenestyksen lupaillessa hänelle loistavaa tulevaisuutta,
oli kerta heitolla 9 kuukautta aikaisemmin vaihtunut köyhyysloukkuun. Isän yhtiö
oli tehnyt konkurssin ja isä sen seurauksena sairastunut ja menettänyt pysyvästi
työkykynsä. Eiichin oli ollut pakko mennä töihin, raskaaseen ruumiilliseen työhön.
Lujalla tahdolla hän oli päättänyt jatkaa iltakoulun käyntiä, mutta kaiken romahdettua meni myös usko tulevaisuuteen. Työpaikan irstaat laulut ja työkaverien
viettelykset alkoivat vedota masentuneeseen ja katkeroituneeseen mieleen. Lukuhalut olivat hävinneet. Sinäkin iltana hän oli pinnaamassa iltakoulusta niin kuin
jo niin monta kertaa aiemminkin. Mutta nyt ei ollut edes rahaa mennä elokuviin.
Oli vain pakko tappaa aikaa, sillä ei voinut kotiinkaan palata, ennekuin kouluaika
päättyi.
Kulkiessaan erään tavallisen japanilaisen asuintalon ohi, hän kuuli laulua. Hän ei
ollut koskaan aikaisemmin kuullut mitään niin puhdasta ja sisintä rauhoittavaa
laulua. Uteliaisuuttaan hän päätti ottaa selvää, mitä oli tapahtumassa. Hän pujahti
taloon sisään. Sinne oli kokoontunut noin 50 henkeä. Hän istahti takimmaiselle
penkille ja alkoi ihmetellen katsella kokoontuneiden kasvoja. Niistä loisti merkillinen valoisuus toisin kuin hänen omista kasvoistaan. Työkaverit eivät lakanneet
muistuttamasta häntä hänen synkistä kasvoistaan ja katkerasta olemuksestaan.
Miten nämä ihmiset olivatkaan erilaisia! Eiichi oli tietämättään saapunut elämänsä
ensimmäiseen kristilliseen tilaisuuteen.
Miksi Jeesus tuli?
Iäkäs amerikkalainen lähetyssaarnaaja MacAlpin nousi puhumaan. Hän esitti
kuulijoilleen kysymyksen: "Tiedätkö, mitä varten Jeesus Kristus tuli tänne maan
päälle?" Eiichi ei tiennyt, hän ei ollut koskaan kuullut puhuttavankaan Jeesukses2

ta Kristuksesta saati sitten, että olisi tiennyt mitä varten Jeesus tuli maan päälle.
Lähetyssaarnaaja jatkoi:
"Kuulkaamme se Hänen omasta sanastaan. Eläessään maan päällä Hän sanoi
itsestään näin: 'Minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus'. Jeesus Kristus tuli valoksi
tähän maailmaan. Hän tuli tuomaan maailman kaikkia ihmisiä varten valon, sydämiä valaisevan todellisen valkeuden. Vaikka ihminen nyt eläisi kuinka synkässä pimeydessä tahansa, ottamalla Jeesuksen vastaan sydämeensä ja Jeesuksen
rakkauden voimasta uskomalla Jumalan armoon hän voi päästä elämään valossa
ja pelastua valon lapseksi. Jeesus ei tullut kutsumaan ja pelastamaan tämän
maailman mahtavia ja erinomaisia ihmisiä, vaan syntiensä tähden pimeydessä
kärsiviä, huonoja. Hän tuli pelastamaan heidät synnin pimeydestä Jumalan valkeuden lapsiksi, pahan vallasta uusiksi ihmisiksi. Sitä varten Jeesus tuli."
Pimeyden kierteestä valoon
Puhe osui Eiichin sydämeen, sillä hän ymmärsi erittäin hyvin olevansa pimeydessä ja kierteessä, joka oli vetämässä häntä yhä syvemmälle ja syvemmälle synnin
kierteeseen. Siksi hän oikein korvat höröllään kuunteli puheen jatkon. Siinä lähetyssaarnaaja kertoi koko evankeliumin hyvän uutisen:
"Jouluna Jumalan lähetti meidän keskuuteemme oman Poikansa, Jeesuksen
Kristuksen. Hän eli synnittömän elämän, mutta rakkaudesta meitä kohtaan otti
kantaakseen meidän syntiemme rangaistuksen ja tuomion Golgatan ristillä. Hänet
rangaistiin, jotta Sinä et saisi rangaistusta vaan kaikki syntisi ja pahuutesi anteeksi. Jeesus kuoli ja pantiin hautaan, mutta kolmantena päivänä hän nousi ruumiillisesti kuolleista ja ilmestyi yli 500 ihmiselle. Sitten Hän nousi taivaaseen kuninkaalliselle valtaistuimelleen. Hän hallitsee taivaassa Kuninkaana ja haluaa hallita
myös Sinun elämääsi jo täällä maan päällä tulemalla oman Pyhän Henkensä
kautta asumaan Sinun sydämeesi. Tullessaan Hän antaa kaikki pahat tekosi anteeksi ja lahjoitta sinulle uuden, iankaikkisen elämän. Hän on tänään täällä keskellämme ja kysyy: 'Onko täällä ketään sellaista, joka tajuaa olevansa pimeyden
vallassa ja joka haluaisi päästä valoon, mutta ei itse siihen kykene?'
Eiichistä tuntui kuin hänen niskaansa olisi heitetty sangollinen kylmää vettä: "Miten tuo ulkomaalainen voi tietää hänen asiansa. Eihän kukaan täällä edes tunne
minua?" Kun sitten lähetyssaarnaaja esitti rakkaudella kutsun tällaisten tulla esiin,
Eiichi nosti kätensä ylös. Hänen puolestaan rukoiltiin, hän sai vastaan ottaa syntien anteeksiantamuksen ja Jeesus Kristus tuli hänen sydämensä Kuninkaaksi sinä iltana.
Jumalalle ja ihmisille hyödyllinen
Eiichin elämä muuttui. Hän alkoi lukea Raamattua, käydä kirkossa ja hänen työ ja
opiskeluhalunsa palasivat. Eräänä iltana hänen isänsä kysyi, mitä Eiichille oli oikein tapahtunut, kun hänen suustaan oli alkanut kuulua sellaisia sanoja kuin KIITOS ja ANTEEKSI. Ulkopuolisetkin havaitsivat, että Jeesus oli tullut hänen sy-
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dämensä Hallitsijaksi. Tullessaan Jeesus vapautti hänet pimeyden ja synnin kierteestä ja teki hänet Jumalalle ja toisille ihmisille hyödyllisen.
Jeesus otti hänet myös käyttöönsä. Hän alkoi julistaa sitä Jeesusta, joka oli hänen elämänsä pelastanut ja muuttanut. Hänestä tuli pastori, jota Jumala sai käyttää satojen ja taas satojen japanilaisten ja kiinalaisten pelastukseksi. Hän sai olla
perustamassa elämänsä aikana 17 uutta seurakuntaa Japanissa ja Kiinassa.
Viimeksi mainitussa maassa hän toimi 7 vuotta lähetystyössä.
Kuolemaan valmistautuminen
Iäkäs Simeon kertoo meille, miten uskova ihminen voi valmistautua omaan kuolemaansa. Mitä Sinä ajattelet omasta kuolemastasi ja siitä, miten siihen tulisi
valmistautua?
Japanissa on muutamia buddhalaistemppeleitä, joissa käydään rukoilemassa äkkikuolemaa joko itselle tai jollekin toiselle, usein pitkään sairastavalle omaiselle.
Vanha kirkkorukous taas sisältää pyynnön: ”Herra varjele meitä pahasta äkillisestä katumattoman kuolemasta”. Pelkäänpä, että moni tämän päivän suomalainenkin anoo nopeaa kivutonta kuolemaa, koska itse kuolemaa ei uskalleta eläessä
kohdata. Mutta vain elämä, joka on valmistautunut kuolemaan on elämisen arvoista.
Kuolema pelätään, koska sitä edeltää usein monenlaista kipua. Se erottaa kaikesta tutusta, herättää kysymyksiä, joihin ei löydy omia vastauksia. Kuoleman
varsinainen piikki on kuitenkin ihmisen tiedostettu tai tiedostamaton kauhu sitä
seuraavan tuomion edessä. Omatunto todistaa syylliseksi ja Jumalan pyhä laki
vaatii tilille, kadotus kauhistaa.
Iäkäs Simeon oli elänyt Jumalan kasvojen edessä odottaen, ei kuolemaa vaan
Vanhassa Testamentissa luvattua Vapahtajaa. Pyhä Henki oli hänen päällään.
Herra oli puhunut hänelle. Koko hänen elämänsä suuntautui eteenpäin. Hän sai
valmistelunsa kuoleman edessä valmiiksi kuitenkin vasta saadessaan pitää sylissään Jeesusta, joka oli ristillä kuoleva hänenkin syntiensä rangaistuksen ja ylösnousemuksellaan kukistava kuoleman. Jeesus oli hänen autuutensa, pelastuksensa. Hänen rauhansa perusta ei ollut hänen oma hurskas vaelluksensa, vaan
yksin Jeesus.
Jeesuksen rauha täytti hänen sydämensä. Hän tajusi, että iän ja sairauksien kipu
tulisi vaihtumaan ikuiseen terveyteen, ero rakkaista muuttuisi jälleennäkemisen
iloksi, epätietoisuus kuolemanjälkeisyyden luonteesta väistyi Kristuksen kirkkauden ja taivaan todellisuuteen tieltä. Rangaistuksen pelko väistyi, kun Jeesus oli
Uhrikaritsana sovittava hänen syntinsä. Edessä olisi rauhan ja kirkkauden valtakunta.
Itoon voitto
Palataanpa lopuksi Eiichi Itoon, jonka evankeliumin sana sai pelastaa ja johtaa
tuntemaan maailman Vapahtajan, maailman Valon. Miten hänen kävi lopulta, kun
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hän oli vaeltanut 75 vuotta Herran tuntemisessa ja sai 90 -vuotiaana kutsun tästä
ajasta Herran luo helmikuussa 1995. Hänen sairasvuoteensa vuoteensa päällä
lukivat sanat: "En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran tekoja." Hän piti kiinni
Jeesuksen lupauksesta, että kuolemalla ei rangaistusmerkityksessä ole enää mitään valtaa hänen elämänsä ylitse, koska hän oli saanut Jeesuksen kuoleman
tähden syntinsä anteeksi. Hän tiesi, että koskaan hänen ei tarvitsisi lakata julistamasta ja kiittämästä Herran tekoja. Herra myös piti lupauksensa Hänen kohdallaan. Lääkärin ja hoitajien huolehtiessa hänestä hän kohotti yhtäkkiä kätensä
korkealle ylös ja nosti riemuitsevan katseensa ylös. Ja siihen päättyi mainen matka, mutta alkoi ihmeellinen taivaallinen. Hän sai siirtyä siihen juhlajoukkoon, joka
saa iankaikkisesta iankaikkiseen laulaa ylistystä ihmeelliselle Vapahtajalleen!
Entä Sinä?
Oletko Sinä jo matkalla tuohon kirkastettujen valtakuntaan? Sinne saa lähteä kulkemaan ja jo täällä ajassa kiittää ja ylistää Golgatalla hankitun armon suuruutta.
Ellet vielä tunne Jeesusta omien syntivelkasi pois pyyhkivänä Anteeksiantajana,
niin tänään evankeliumin sanan kautta Hän itse kutsuu Sinua omaan joukkoonsa.
Hän rakastaa Sinua ja haluaa Sinutkin taivaalliseen Jerusalemiin luokseen.
Käänny siis hänen puoleensa ja huuda: "Herra auta ja pelasta minutkin! Olethan
minunkin tähteni vuodattanut uhriveresi Golgatan ristillä." Ja olet saava pelastuksen ja Sinustakin voi tulla Hänen valonsa levittäjä.
Jos jo tunnet Hänet, Herra kutsuu sinua elämään valona, ihmisenä, jonka Hän ottaa päivittäin omaan käyttöönsä. Herra haluaa Sinut evankeliumin kantajaksi.
Herra haluaa myös Sinun syntisi tänään puhdistaa niin, että voisit jälleen tuoreella tavalla lähteä laulamaan Hänen nimensä kiitosta ja ylistystä.
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