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KUNNIA JUMALALLE KORKEUKSISSA 
 
 
PAIMENET LINNAN JUHLISSA 
 
Adventtiaikaa 
 
Elämme adventtiaikaa, joulun valmistusaikaa:  ”Valmistu Herran kansa, Nyt vastaanottamaan. Kun 
saapuu taivaastansa Kuningas päälle maan. On hänet armostaan Maailman valoks suonut, 
Armahtajaksi tuonut Jumala neuvossaan” (Vvk.7:1). 
 
Itsenäisyyspäivän juhlat 
 
Perinteiset linnan juhlat ovat itsenäisyyspäivänä. Kristityn vaellus-kirjan kirjoittaja John Bunyan 
puhui maailman menosta turhuuden markkinoina. Suomalaisessa  miljöössä nämä markkinat 
huipentuvat joulun humuun. Toisaalta voidaan sanoa, että kulminoituminen tapahtuu linnan 
juhlissa ja nimenomaan niiden ”pukukavalkadissa”. Varsinkin naiset kilpailevat, kenellä on 
edustavin asu; muotisuunnittelijat ovat tehneet parastaan.  
 
Jospa ihmisillä olisi yhtä suuri halu ja hinku pukeutua ”valkeuden varuksiin” ja ”vanhurskauden 
vaatteisiin”! 
 
”Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja 
pukeutukaamme valkeuden varuksiin” (Room.13:12). 
 
”Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien 
vanhurskautus” (Ilm.19:8). 
 
Paimenten juhla-asut 
 
Paimenet eivät hössöttäneet vaatteiden kanssa. Ei ollut peiliä, ei kravattia, ei deodoranttia. 
Arkiasu, työasu sai kelvata – mutta juhlia ei jätetty väliin. Vaatteet saattoivat olla likaiset – ja 
hieman tuoksahtaakin. 
 
Rima korkealla 
 
Linnan juhliin on pukeutumisessa ”rima korkealla”. Jokainen laittaa parastaan. Kenelläkään ei ole 
varaa erottua negatiivisessa mielessä joukosta – vaikka sitten pukuun hupenisi viimeisetkin lantit. 
 
Raamattu kertoo kuninkaan pojan häistä, joissa rima pukeutumisen suhteen oli vieläkin 
korkeammalla. 
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2. "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. .. 
11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu 
häävaatteisiin.  
12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole 
häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.  
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos 
pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. (Matt.22:2,11-13). 
 
Saattaa olla, että miehellä ei ollut suinkaan likaisia työvaatteita ja arkisia tamineita yllä. Ehkä 
hänellä oli paras puku; ehkä se oli vielä ehostettu ansiomerkeillä. Mutta puku ei kelvannut. 
Miehen ongelma oli oma puku. Kuningas oli varannut jokaiselle häävieraalle hovin puolesta 
puvun; se oli ainut riittävän arvokas puku. Mies oli ylenkatsonut kuninkaan puvun ja arvostanut 
omansa korkeammalle. 
 
”Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate (kuukautisvaate) oli kaikki meidän 
vanhurskautemme” (Jes.64:6). 
 
Kutsuvieraat 
 
Itsenäisyyspäivän alla on jännitystä määrätyissä piireissä: saanko kutsun linnaan? Paimenia ja 
tietäjiä ei kutsuttu Kuninkaiden Kuninkaan juhliin. Mutta juhlan järjestäjä antoi heille taivaisen 
näyn ja ilmestyksen, jonka he tulkitsivat kutsuksi: 
 
8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.  
9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he 
peljästyivät suuresti.  
10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle:  
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.  
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." 
(Luuk.2:8-12). 
 
1. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä 
tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,  
2. ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen 
tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." (Matt.2:1,2). 
 
Kuoleva D.L. Moody sanoi: ”On hyvä nähdä hänen tähtensä, Mutta hänen kasvojensa näkeminen 
on parempaa.” 
 
Taivaasta otetaan yhteyttä 
 
Pelastuksen suhteen syntinen on täysin riippuvainen siitä, että taivaasta otetaan häneen yhteyttä. 
Tämä tapahtuu etsikkoaikana. 
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”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän 
hänet viimeisenä päivänä” (Joh.6:44). 
 
”Jumalan ja meidän kaukainen väli ei lyhene sillä, että me lähestymme Jumalaa, vaan sillä, että 
Jumala lähestyy meitä” (Wilhelmi Malmivaara). 
 
”Kristus on niin ylen korkea ja jalo, ettei luonto voi edes koskettaa häntä. Ensin on jumalallinen 
luonto juurrutettava sieluun, jotta se voisi tarttua häneen, joka on niin  rajattoman kaukana  
luonnon näkökyvyn saavuttamattomissa” (Wilcox: Kallis hunajan pisara). 
 
Mistä rohkeus? 
 
Paimenet eivät millään tavoin olleet aikansa eliittiä. Paimenia ei tuohon aikaan katsottu edes 
kelvollisiksi todistamaan oikeudessa; he olivat alapuolella kaiken arvostelun. Mutta yhtä kaikki 
heidät kelpuutettiin Jumalan Pojan syntymän todistajiksi! Yhteiskunnan kerma voisi tulkita tämän 
jopa skandaaliksi. 
 
Mihin perustui paimenten rohkeus mennä Kuninkaan juhliin? Heillä oli taivaallinen näky ja 
ilmestys. ”te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." (Luuk.2:8-12). Tämä ilmoitus 
herätti ihmetystä, uteliaisuutta ja ehkä myös toivoa. Toisekseen tallin kynnys ei ollut kovin korkea 
– ei edes paimenille! 
 
Alhainen kuningas 
 
1) Jeesus syntyi eläinten asuinsijoihin, Beetlehemin talliin. 
  
2) Jeesus oli ”puusepän poika” 
 
3) - ”Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta 
eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme 
mielistyneet” (Jes.53:2). ”Ei ollut hänellä `oppiarvoa, titteliä` (Saarisalon suom.). 
 
4) - ”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä 
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet” (Jes.53:3). 
 
5)- 54. Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he 
hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot?  
55. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä 
Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?  
56. Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä 
kaikki?"  
57. Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla 
kuin kotikaupungissaan ja kodissaan". (Matt.13:54-57). 
 
6) Mistä Jeesuksella oli viisaus ja voimalliset teot? ”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä 
hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille” (Jes.61:1). 
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7) ”Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne 
syö publikaanien ja syntisten kanssa?" (Matt.9:11). 
 
8) ”Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus 
sanoi heille: "Katso ihmistä!" (Joh.19:5). 
 
9) ”Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle 
puolelle” (Matt.27:38). 
 
10) 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,  
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,  
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin 
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;  
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil.2:5-8). 
 
Meidän tähtemme 
 
Jeesus alentui ”meidän tähtemme”, että minä ja sinä rohkenisimme syntisyydestämme, 
raihnaisuudestamme ja alhaisuudestamme huolimatta lähestyä Häntä. 
 
”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli 
teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte” (2. Kor.8:9). 
 
1. Niin alhaalla ei kukaan kulje, Ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje, Eikä karkoita 
yhtään pois. 
 
2. Maan alimpiin paikkoihin astui Hän kantaen ristiään. Ja viittansa verehen kastui, Repi piikit ne 
puhtaan pään. 
 
3. Niin alas vei polkunsa mainen, Tuo tuskien raskas tie, Kuin missä vain syntinen nainen Sekä 
ryöväri yössä lie. 
 
4. Ei kieltäjän kurjankaan kohtaa Hän vältä, vaan luokseen käy. Ja rakkaus silmistä hohtaa Eikä 
kostoa, vihaa näy. 
 
5. Ja alemma vieläkin tulla Hän tahtois, jos siellä ken  On tunnolla haavoitetulla, Hänet korjaisi 
taltehen. (HLV 175). 
 
Tykökäymisen harjoitus 
 
Nämä asiat Kuninkaan alhaisuudesta tahtovat olla rohkaisemassa meitä tärkeään ”tykökäymisen 
harjoitukseen”, jatkuvaan seurusteluun syntisten Vapahtajan kanssa. Meidän tulee ilman erikoisia 
valmisteluja mennä aina suorinta tietä Jeesuksen luo apua saamaan. Tämä edellyttää, että meillä 
on ”Kristuksen sisällinen tunteminen”, so. oikea kuva Vapahtajasta. Meidän sisimpäämme tulee 
piirtyä kuva Vapahtajasta, joka tänäänkin ottaa vastaan syntisiä – ilman mitään valmisteluija - ja on 
heidän paras ystävänsä. 
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Koreilun torjuminen 
 
1. Ihminen, miks kerskaat täällä? Tomu, tuhka olet vaan, Kuljet syntisnä maan päällä Syntymästä 
kuolemaan. Herran armoa sä kysy, Herran tiellä kulje pysy. 
 
2. Ruumistasi hoidat aina, Tahdot sitä kaunistaa, Ruumiis on vain hetken laina, Maaksi maa sen 
lahottaa. Maine korska katoo kerran, Pysyvää on armo Herran. 
 
3. Jospa sielus saada voisi Armon pyhän pukimen! Jospa vaatteenasi oisi Vanhurskaus Kristuksen! 
Ikuiseks on sielus luotu, Autuudeks sen Kristus suotu. 
 
4. Sielun huoli sulta puuttuu, Ruumistasi hoidat vaan, Palvelija herraks muuttuu, Lihan nostat 
kunniaan. Valta kuuluis sielullesi, Sen sä annat ruumiillesi. 
 
5. Häväistykset Kristus kantoi, Pilkkakruunun okaisen, Henkensä hän eestäs antoi, Kantoi synnit 
jokaisen. Milloinka sä tätä muistat, Milloin korskan luontos suistat? 
 
6. Käytöksellä ylpeällä Kiusannut oot Kristusta, Mielellä nyt nöyrtyvällä Katso nöyrää Jeesusta. 
Nöyrille hän armon antaa, Nöyrät taivaan iloon kantaa. (Vvk.446). 
 
Pukuongelma jätetään Jeesukselle 
 
Samoin kuin ihmisten edessä meillä on suuri taipumus ja vaara myös Jumalan edessä pyrkiä 
olemaan jotakin. Mutta tästä pyrkimyksestä meidän on luovuttava. Meidän on nojattava koko 
painollamme Kristuksen vanhurskauteen. 
 
”Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani” (Jes.63:3). 
 
”Itseäs kaunistamaan älä ryhdy, Jeesuksen seuraan kurjana vain yhdy. Itsessään hurskaat eivät 
armoon taivu, Hengessä köyhäksi siis eessään vaivu. Rikkaasti suo hän silloin lahjojaan Ja 
armoaan” (HLV  172:4). 
 
3. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.  
4. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset 
vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, 
ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin".  
5. Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan 
käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. (Sak.3:3-5). 
 
”Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa 
sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa” (Luuk.15:22). 
 
3. Puvun Hän uuden yllesi laittaa, sormuksen sormeen jo riemulla vie. Juhlahan suureen vie sinut 
kanssaan. Näin sulle aukee, oi elämän tie.  
”Kurjana riennä Isäsi helmaan, itkien vaivu sylihinsä. Isäsi varmaan anteeksi antaa, avoin on sulle 
sydämensä” (Niilo Tuomenoksa). 
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NÄKY JA TYÖKUTSU KUULUVAT YHTEEN 
 
 
Paimenet 
 
”Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: 
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille 
ilmoitti" (Luuk.2:15). 
 
Tietäjät 
 
1. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä 
tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,  
2. ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen 
tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." (Matt.2:1,2). 
 
Jaakob 
 
10. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin.  
11. Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan 
kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.  
12. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, 
ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.  
13. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin 
Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun 
jälkeläisillesi. (1. Moos.28:10-13). 
 
Mooses 
 
2. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle (Mooses) tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja 
hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.  
3. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala 
poroksi".  
4. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: 
"Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen".  
5. Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."  
10. Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois 
Egyptistä” (2. Moos.3:2-5,10). 
 
Jesaja 
 
1. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja  
ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin.  
2. Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, 
kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.  
3. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on 



                                                                                                                                                                                          7 
 

täynnä hänen kunniaansa".  
4. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla.  
8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän 
puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut".  
9. Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: (Jes.6:1-4,8,9). 
 
Opetuslapset 
 
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta”  
(Joh.1:14). 
15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille.  
16. Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 
 
Paavali 
 
6. Niin tapahtui, kun minä matkalla ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan yhtäkkiä 
taivaasta leimahti suuri valo minun ympärilläni;  
7. ja minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua?'  
8. Niin minä vastasin: 'Kuka olet, herra?' Ja hän sanoi minulle: 'Minä olen Jeesus Nasaretilainen, 
jota sinä vainoat'.  
9. Ja minun seuralaiseni näkivät kyllä valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui.  
10. Ja minä sanoin: 'Herra, mitä minun pitää tekemän?' Herra sanoi minulle: 'Nouse ja mene 
Damaskoon, niin siellä sinulle sanotaan kaikki, mikä sinulle on tehtäväksi asetettu'. (Apt.9:6-10). 
 
Väinö Hotti 
 
Nuori mies (21 v.) sai valon omaan synkkään elämäänsä ma 11.10.1961 klo 17, ja kuuli samalla 
kutsun: ”Tule sinäkin minun viinitarhaani työtä tekemään” (Matt.20:4).  
 
 
OI ARMO JA RAKKAUS SUUR 

 

OI ARMO JA RAKKAUS SUUR,  

KUN JEESUS MEIT TALUTTAA JUUR. 

HÄN NEUVOILLAAN OPASTAA USKOVIAAN, 

JOTKA KULKIJAT VIERAAN ON MAAN. 

HÄN KAATAA JA TUKEE. 

HÄN RIISUU JA PUKEE. 

HÄN LYMYY JA ILMESTYY TAAS.  

HÄN TYHJENTÄÄ TYHJÄKS  

JA ALENTAA KÖYHÄKS 

MUTTA TYHJÄ JA KÖYHÄ TAAS TUNTEA SAA,  

ETTÄ ARMONSA RIKASTUTTAA. 

HÄN SUMUHUN PEITTÄÄ, SUN HETKEKSI HEITTÄÄ,  

MUTT` TIEN JÄLLEEN KIRKASTUTTAA. 
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JUUR ARMOSTA TULEE SE KANS,  

ETTÄ SIELUT T'ÄÄLLÄ VAELTAISSANS, 

MYÖS JOUTUVAT YHTEEN JA YHDESSÄ NÄIN 

SAA KULKEA SIIONIIN PÄIN. 

TÄSSÄ TOISTANSA HOITAA, JOS VÄSYMYS VOITTAA, 

KUN ANOOPI:  "AUTA JO JÄIN." 

NÄILLÄ SIIONIN RETKILL`  JA VALMISTUSHETKILL` 

SAA ELÄÄ JA IHASTUA MUISTAKIN VIEL`, 

JOTKA KULKEVAT SAMALLA TIELL`, 

TÄSSÄ USIASTI NÄKEE NIIN HARRASTA HÄÄVÄKEE, 

ETTÄ OIKEIN ON ILOINEN MIEL. 

 

 

 

 
 


