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HALUAMME NÄHDÄ JEESUKSEN
Joh. 12:12-24

12. Seuraavana päivänä juhlille saapunut suuri kansanjoukko kuuli, että Jeesus oli tulossa
Jerusalemiin. 
13. He ottivat palmunoksia, menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu
olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!" 
14. Saatuaan nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, kuten on kirjoitettu: 
15. "Älä pelkää, tytär Siion. Sinun kuninkaasi tulee istuen nuoren aasin selässä." 
16. Hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet tätä. Kun Jeesus oli kirkastettu, he
muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu, ja että he olivat tehneet tämän hänelle. 
17. Hänestä todistivat ne, jotka olivat olleet hänen mukanaan, kun hän kutsui Lasaruksen
haudasta ja herätti hänet kuolleista. 
18. Siksi kansaa menikin joukolla häntä vastaan, kun he kuulivat hänen tehneen sen
tunnusteon. 
19. Fariseukset sanoivat keskenään: "Näettehän, että te ette saa mitään aikaan. Koko
maailma juoksee hänen perässään." 
20. Juhlaan rukoilemaan tulleiden joukossa oli muutamia kreikkalaisia. 
21. Nämä menivät tapaamaan Filippusta, joka oli Galilean Beetsaidasta. He sanoivat
hänelle: "Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen." 
22. Filippus meni ja puhui asiasta Andreaalle. Tämä meni Filippuksen kanssa kertomaan
siitä Jeesukselle. 
23. Jeesus sanoi heille: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. 
24. Totisesti minä sanon teille: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin.
Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 

Me haluamme nähdä Jeesuksen
Jumalanpalvelus Ananin seurakunnassa Japanissa oli juuri alkanut, kun nuori
sairaanhoitajatar Michika astui kirkon ovesta sisään Raamattu kainalossaan. Hän oli
ensimmäistä kertaa elämässään kirkossa. Jumalanpalveluksen päätyttyä hän kertoi
tätinsä kehotuksesta jo kolme vuotta lukeneensa Raamattua. Tämä toisella puolella
Japania asuva täti oli tullut uskoon ja kastettu. Hänessä tapahtunut muutos ja hänen
rakkaudelliset kirjeensä olivat saaneet Michikan kiinnostumaan kristinuskon sanomasta.
Mutta mitä enemmän Michika luki Raamattua, sitä tuskallisemmaksi hänen olonsa kävi.
Jumalan sanan totuus paljasti hänelle kipeästi, miten hän oli syvästi juuttunut synnin
karille. Lopulta hän oli tehnyt rohkeutta vaativan päätöksen lähteä etsimään apua kirkosta.
Puhelinluettuolosta hän löysi Ananin luterilaisen kirkon osoitteen ja tuli
jumalanpalvelukseen.

Michikalla oli voimakas Jumalan sanan kuulemisen nälkä. Hänen koko olemuksensa
huusi apua. "Haluan nähdä Jeesuksen, sen Jeesuksen, joka on muuttanut tätini elämän
uudeksi. Miten minäkin pääsisin kohtaamaan Vapahtajan ja saisin sisimpääni rauhan ja
vapauden?" Tämän palmusunnuntain tekstissä kohtaamme kreikkalaisia miehiä, joilla oli
sama toive: "Me haluamme nähdä Jeesuksen."

Kreikkalaiset etsijät
Temppelialue oli tupaten täynnä pääsiäisjuhlille tulleita ihmisiä. Jeesus oli juuri ratsastanut
"hoosianna" -huutojen saattelemana Jerusalemiin. Ylipapit ja fariseukset olivat tehneet
päätöksen surmata Jeesuksen, mutta olivat lähes epätoivon partaalla, kun Lasaruksen
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kuolleista herättämisen seurauksena kansa oli hullaantunut osoittamaan Jeesukselle
kuninkaallista kunnioitusta. 

Juhlaan rukoilemaan tulleiden joukossa oli muutamia synnynnäisiä kreikkalaisia. He olivat
juutalaisuuteen kääntyneitä pakanoita. He ehkä tunsivat Filippuksen entuudestaan, koska
kääntyivät hänen puoleensa ja esittivät kohteliaan pyynnön: "Herra, me haluamme nähdä
Jeesuksen." He eivät olleet tavanneet Jeesusta, mutta se, mitä he olivat Hänestä kuulleet,
oli herättänyt heissä kunnioitusta. Siksi heidän pyyntönsä oli nöyrä ja kohtelias. Filippus
epäröi viedä kreikkalaisia Jeesuksen luo, sillä hän ei vielä tajunnut, että Jeesus Messias
voisi tulla koko maailman Vapahtajaksi. Siksi hän kääntyi Andreaan puoleen, joka oli 5000
ruokkimisesta oppinut sen, että kysymykset oli syytä viedä suoraan Jeesuksen
käsittelyyn.

Syy
Syy, miksi kreikkalaiset halusivat nähdä Jeesuksen, saattoi olla pelkkä uteliaisuus, sillä
koko kaupunki oli täynnä puhetta ja väittelyä Jeesuksesta. Mutta todennäköisesti heidän
pyyntönsä nousi syvemmältä. He olivat kreikkalaiseen epäjumalanpalvelukseen
pettyneinä kääntyneet etsimään elämänsä syvimpiin kysymyksiin vastausta
juutalaisuudesta. Mutta heidän kohtaamansa kuolleiksi muotomenoiksi turmeltunut
juutalaisuuskaan ei ollut vastannut heidän sydämensä kaipuuseen. Se, mitä he olivat
kuulleet Jeesuksesta, oli herättänyt heissä toivon löytää todellisen vastauksen.

Kätkeytyvä Jeesus
Jeesuksen vastaus miesten pyyntöön oli hämmästyttävä. Hiukan tekstimme jälkeen
sanotaan nimittäin: "Jeesus puhui tämän, meni pois ja kätkeytyi heiltä." Kreikkalaiset
miehet halusivat nähdä Jeesuksen, mutta loppujen lopuksi Jeesus kätkeytyi heiltä.
Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, etteivätkö nämä kreikkalaiset olisi päässeet niin lähelle
Jeesusta etteivätkö he olisi luonnollisilla silmillään nähneet Häntä ja luonnollisilla
korvillaan kuulleet kaiken, mitä Jeesus puhui. 

Hetki on tullut
Jeesus vastasi miesten pyyntöön: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
Totisesti minä sanon teille: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta
jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon."

Ensiksi Hän viittasi hetkeen, joka nyt oli tullut. Sana "hetki" on Johanneksen
evankeliumissa erityismerkityksessä. Ensi kerran se esiintyy tilanteessa, missä Jeesus
muutti veden viiniksi. Äidilleen Jeesus sanoi silloin: "Minun hetkeni ei ole vielä tullut."
Veljiensä kehotukseen astumisesta julkisempaan toimintaan Hän vastasi samalla tavalla:
"Minun hetkeni ei ole vielä tullut." Edelleen Jeesuksen vastustajista todetaan kahdessa
yhteydessä, että he eivät olleet kyenneet viemään Häntä mukanaan, koska "Hänen
hetkensä ei vielä ollut tullut." Mutta nyt Jeesus julisti: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika
kirkastetaan."

Kirkastuminen
Mitä Jeesus tarkoitti sitten kirkastamisellaan? Jatkossa Jeesus lausui: "Nyt minun sieluni
on järkytetty. Mitä minun pitäisi sanoa? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä
vartenhan olen tullut tähän hetkeen. Isä, kirkasta nimesi!" Taivaasta kuului ääni: "Minä
olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava." Mutta Jeesus sanoi: "Ei tämä ääni tullut
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minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tuomio kohtaa tätä maailmaa. Nyt tämän
maailman ruhtinas heitetään ulos. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki
luokseni." Näillä sanoilla Jeesus antoi tietää, millaisella kuolemalla hän oli kuoleva. 

Jeesus oli johdonmukaisesti kulkenut aina seimestä asti kohti tätä hetkeä. Kun
kreikkalaiset esittivät pyyntönsä nähdä Jeesuksen, Hän ei sanonut, että nyt Hän kuolisi
ristillä, vaan nyt Hän kirkastuisi. Jeesukselle Hänen riippumisensa ristillä ja Hänen
käsittämätön tuskansa Isän hylkäämänä ja koko maailman syntejä kantaen oli
KIRKKAUDEN ILMESTYMISEN HETKI. Samaa kuvaa Heprealaiskirje näin:

"Hänet, Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli asetettu enkeleitä alemmaksi, me näemme
kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan
armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa." (Hepr. 2:9)

Jeesus piti suurimpana kunnianaan ja kirkkautenaan saada kärsiä ihmisten sijasta synnin
tuomion ja Jumalan lain vaatiman rangaistuksen. "Isä rakastaa minua, koska minä annan
henkeni, että ottaisin sen takaisin. Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen
itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin. Sen ohjeen olen
saanut Isältäni." (Joh. 10:17-18)

Taivas Teurastetun Karitsan ylistystä
Jumalan Isän rakkaus syntiin langennutta ihmistä kohtaan kirkastui syvimmin juuri
Jeesuksen tuskissa Golgatalla. Jumalan koko rakkaus, lyhentämätön pyhyys ja
iankaikkinen kunnian  ilmestyi Golgatan hirvittävän pimeyden keskellä. Kun kerran ihmiset
tämän uhrin tähden pääsevät taivaalliseen kirkkauteen, heidän loputon ylistysvirtensä
tulee olemaan Teurastettu Karitsa, tuo ristillä iankaikkisessa syvyydessä kärsinyt
Vapahtaja. Taivaallisen kirkkauden ihmeellisen loiston keskuksessa on Ylösnoussut Herra
Jeesus, jonka ruumiissa näkyvät iankaikkisesta iankaikkiseen naulojen arvet ja keihään
haavan arpi Hänen kyljessään. Mutta ne tulevat olemaan todistus Jumalan armon
kirkkauden kiitokseksi.

Vehnänjyvä
Sitten Jeesus selittää asiaa kuvalla vehnänjyvästä. Kuvittele, että sinulla olisi kädessäsi
jyvä. Sinä katselet sitä, mutta näetkö todella mitä siinä on? Tietysti näet itse jyvän, mutta
et sittenkään näe. Vasta sitten näet, mitä se sisältää, kun panet sen mullan peittoon,
annat sen kuolla ja odotat. Jyvästä nousee taimi, korsi ja lopulta uusi tähkä täynnä uusia
jyviä. Tämä kaikki oli siemenessä, mutta sinä et nähnyt sitä. Mutta nytkään et vielä näe
kaikkea. Ota tähkästä siemenet ja kätke ne maahan ja anna kasvun jatkua. Lopulta
yhdestä jyvästä tulee suunnattoman rikas sato. Kaikki se oli kätketty yhteen jyvään.

Jeesuksen vastaus kreikkalaisten pyyntöön oli siis: "Nämä miehet eivät voi nähdä Minua.
Tulee kyllä päivä, jona ihmiset tulevat näkemään Minut. Se tulee olemaan seurausta siitä,
että annan elämäni ihmisten puolesta. Siitä alkaa prosessi, joka on kulkeva läpi
sukupolvien ja vuosisatojen. Se kulkee kuoleman kautta elämään. Sato on kerran oleva
niin suuri, ettei kukaan ihminen kykene sitä laskemaan."

Tänäänkin on vain yksi tie, jolla Jeesus voidaan nähdä. Se kulkee ristin kautta elämään,
kuoleman kautta elämään. Vain ne, jotka kohtaavat Jeesuksen omien syntiensä kanssa
Golgatan ristin kärsimyksen juurella, pääsevät näkemään, kuka ja millainen on Jeesus.
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Tie elämään vie vain Jeesuksen kuoleman kautta.

Michikan tie
Saiko Michika sitten nähdä Jeesuksen? Pari kuukautta hän kävi ankaraa sisäistä taistelua
samalla, kun kävi lähes joka päivä opiskelemassa Raamattua. Jouluaattona hän oli jo
tehnyt julkisen ratkaisun, kun hän tuli uskovien joulukuoroon keskelle vilkkainta
kauppakatua. Hän halusi samaistua kristittyihin, joilla oli se jokin, joka häneltä yhä puuttui.

Mutta toisaalta hän pysyi edelleen kiinni synnin ja syyllisyyden kahleissa. Eräänä
sunnuntai-iltana hän tuli jälleen kerran kirkolle. Ennen kuin ehdimme aloittaa Raamatun
tutkimisen, hän painoi päänsä alas ja alkoi itkeä. Sitten hän kertoi elämänsä raskaat
painot ja taakat, jotka olivat hänen omalla tunnollaan. Sain julistaa hänelle Jeesuksen
nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Koko hänen olemuksensa muuttui. Herran ristin
tuskassa hankittu armo vapautti hänet synnin kahleista ja vei hänet rauhan ja ilon
valtakuntaan. Kuukautta myöhemmin hänet liitettiin kasteessa Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen osallisuuteen. Ilo Herrassa suorastaan pursui hänen olemuksestaan.

Mutta Michika ei vain saanut nähdä Jeesusta, vaan hänestä tuli myös Herran todistaja.
Hänen kotinsa on muuttunut paikaksi, jossa tutkitaan yhdessä Raamattua. Pian hänen
uskoon tulemisensa jälkeen eräs hänen potilaistaan sairaalassa alkoi kysellä, voisiko
hänkin päästä kirkkoon. Pian tämä puolisokea mieskin pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan
ja kastettiin.

Entä sinä?
Oletko Sinä jo päässyt näkemään, kuka Jeesus todellakin on? Hän on Sinun syntiesi
tähden kärsinyt ja kuollut Vapahtaja. Hän on myös haudasta ruumiillisesti ylösnoussut
Herra, joka istuu Isän oikealla puolella kirkkaudessa. Sinä voit päästä näkemään Hänen
kirkkautensa vain tulemalla Hänen eteensä syntisenä ja tuomalla valoon kaikki ne synnit,
jotka olet sydämeesi kätkenyt. Syntien tunnustamisen tie on ahdas portti, jossa on
kuoltava omalle ylpeydelle, mutta vasta Jumalan valoon tullut saa kokea sen ihmeellisen
rauhan ja ilon, jonka vain Jeesuksen uhriveri voi sydämelle antaa.

Mutta Sinulta, joka et halua suostua totuuteen omista pahoista teoistasi, Jeesus tulee
kätkeytymään. Vaikka kuulisit hänen äänensä, et voi koskaan tuntea Hänen armonsa
suuruutta, ellet taivu Jumalan eteen parannuksessa ja uskossa. Sillä Golgatan salaisuus,
jossa Jeesuksen kirkkaus tänäänkin ilmestyy, avautuu vain niille, jotka tunnustavat omiksi
synneikseen ne, joiden tähden Jeesus ristillä kärsi ja kuoli.

Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka haluavat nähdä Jeesuksen, mutta eivät tiedä vielä
tietä Hänen luokseen. Siksi Hera kutsuu Sinua, joka olet jo päässyt maistamaan
Golgataan uhrin armoa ja kirkkautta, lähettilääkseen. Herra halua käyttää Sinua
evankeliumin hyvän sanoman levittämisessä. Ethän vai jää ikään kuin katsomoon ja
estämään niidenkin näkyvyyttä, jotka kaipaisivat saada nähdä Jeesuksen.


