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MISSIO SAVO
Polvijärvi 11.12.2010
Raamattutunti: Väinö Hotti

”JA SANA TULI LIHAKSI”
”Kanjonin laulu”: René Laulajainen
Joulun ihmeet
Tavallisesti joulun ihme sisällytetään yhteen ainoaan, neitseestä syntymiseen. Tällöin me
unohdamme, että on paljon muitakin ihmeitä. Me kaikki elämme ”ihmeessä”, ihmeiden
maailmassa ja ihmeiden keskellä – kunhan vain silmämme avautuvat. ”Sana tuli lihaksi” on jo
sinänsä ihmeiden ihme.
1. Jumala on ihmeellinen
17. Niin Maanoah sanoi Herran enkelille: "Mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun
sinun sanasi käy toteen?" 18. Herran enkeli vastasi hänelle: "Minkätähden kysyt minun nimeäni?
Se on ihmeellinen." (Tuom.13:17-18).
”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja” (Jes.9:5).
Jumalan eräs nimi on IHMEELLINEN. Kun ihminen on kaikin puolin terve, hän näkee tämän ja myös
tunnustaa sen. Jumalan luomisteot kertovat ”ihmeellisestä Jumalasta”. Kun ihminen on terve, hän
on ”ihmettelijä”. Kun ihminen paatuu, hän lakkaa ihmettelemästä.
2. Maailmankaikkeus on ihmeellinen
Maailmankaikkeudella ei ole ääriä eikä määriä. Tähtitieteilijät ovat yrittäneet tutkia sitä. Tutkimus
on vasta alussaan. Äärettömän paljon on tutkimatonta aluetta. Avaruuteen on pyritty
matkustamaan jo vuosikymmenet, mutta avaruuden valloituksesta ei rohjeta puhua; onhan vain
otettu vähäisiä ensi askelia.
Suuri ihme on se, että koko maailmankaikkeuden avainhenkilö on Jeesus:
16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen
kauttansa ja häneen,
17. ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (Kol.1:16-17).
Aikojen alussa Jumala loi Sanallansa kaiken olevaisen, näkyväisen ja näkymättömän – tuo Sana oli
Jeesus.
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3. Maapallon asema maailmankaikkeudessa on ihmeellinen
Muilla taivaankappaleilla ei nykytietämyksen mukaan ole lainkaan edes alkeellisintakaan elämää,
mutta maapallo suorastaan pursuu ja vilisee elämää. Jeesus itse on ELÄMÄ. Jos ja kun ”kaikki on
luotu hänessä ja häneen”, luomakunnassa oleva kaikki elollinen on Jeesuksesta lähtöisin.
4. Maapallo on ihmeellinen
Maapallon monipuolinen eläimistö ja kasvisto on ihmeellinen asia. Maapallon ilmasto on myös
ihmeellinen. Se on täsmälleen sopiva kaikelle elolliselle. Maapallon lämpötila myös on ihmeellisen
sopiva, ei liian kylmä eikä liian kuuma. Tämä edellyttää täsmälleen oikeaa etäisyyttä auringosta.
Maapallolla vaikuttava harmonisuus on ihmeellinen asia; kaikki pelaa hyvin yhteen. Luonnon
kiertokulku palvelee tehokkaasti elämän jatkumista.
5. Ihminen on ihmeellinen
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.
”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän
loi heidät” (1. Moos.1:27).
Jumalan ihmeellisyys siirtyi ihmiseen. Paljon on ihmisessäkin tutkimatonta aluetta:
”Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?” (1. Kor.2:11).
a) Ihmisen fysiologinen puoli; kuinka paljon siinä onkaan ihmettä. Jo ihmisen syntymä sisältää
suuren ihmeen. Lääkärit ovat omistautuneet ihminen-nimisen ihmeen tutkimiseen. Paljon on
tutkittu, mutta paljon on vielä tutkimatta. Aivot ovat tärkeä ja osin vielä tutkimaton alue. Mikä on
perinnöllisyyden, kasvatuksen ja ravinnon osuus ihmisen kehityksessä? – tämäkin on haastava
kysymys.
b) Ihmisen henkinen puoli; toinen on musiikillinen lahjakkuus, toinen taas matemaattinen. Joku
oppii kieliä helposti, toisella on taas monia käytännön taitoja.
c) Hengellinen ulottuvuus taas on erikoinen ihmettelemisen aihe. Ihminen voi saada yhteyden
Jumalaan. Ihminen voi saada kokonaan uuden elämän uudestisyntymisen kautta. Sairas voi kokea
tervehtymisen uskon ja rukouksen kautta jne. Rukouksen suuret mahdollisuudet.
6. Pieni ihminen Jumalan kiinnostuksen kohde
Kun ajattelemme, kuinka pieni olio ihminen on maailmankaikkeudessa, ihmetystä herättää se, että
hän on Jumalan erikoisen kiinnostuksen ja huolenpidon kohde.
4. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,
5. niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?
6. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja
kirkkaudella;
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7. panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:
8. lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet,
9. taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. (Ps.8:4-9).
7. Evankeliumi on ihmeellinen
1. Se on ilosanoma kaikille kansoille. Se on ilosanoma köyhille, rikkaille, valkoisille, värillisille,
nuorille, vanhoille, miehille ja naisille. Mikään muu aate ei siinä määrin kuulu kaikille tasaisesti.
2. Evankeliumi menee eteenpäin vastuksista huolimatta, vieläpä voittosaatossa. Se kulkee
”voitosta voittoon”. Jopa ”marttyyrien veri on kirkon (ekklesian) siemen”. Käytännössä
evankeliumi meneekin usein eteenpäin näennäisten tappioiden ja epäonnistumisten kautta.
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” (2. Kor.2:14).
”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut”
(Room.8:37).
8. Ihmeellinen rakkaus
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää,
mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte
täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. (Ef.3:18-19).
1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en
minä mitään olisi.
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. (1. Kor.13:1-3).
9.Ihmeellinen armo
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.
16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. (Joh.1:14,16).
”missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20).
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10. Ihmeellinen katse
”Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy
kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa
minua" (Mark.10:21).
Oi sinä kaikkein armollisin,
ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus.
Armahda minua, vaivaista syntistä,
ja katso puoleeni laupeutesi silmin,
niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut,
ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa
ja ryöväriin ristinpuulla.
Anna minulle pyhä armosi,
että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni,
niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin
ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi
taivaassa iankaikkisesti. (Kirkkorukous).
11. Ihmeellinen risti
”Ihmeinen risti, pelastuspaikka!”
Raamatun mukaan risti on ”kolmiulotteinen”, kun taas meille on välitetty kuva yksiulotteisesta
rististä.
1. VANHURSKAUTTAMINEN. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Luojastaan ja
Jumalastaan. Jeesuksen ristinkuolema teki mahdolliseksi yhteyden solmimisen uudelleen
(Room.3:23-24). Jeesuksen vanhurskaus tulee ristin kautta uskovan osaksi.
2. PYHITYS. Uskova saa pukeutua ristillä hankittuihin lainavaatteisiin – päivittäin (Room.6:3-4).
Jeesuksen pyhyys tulee ristin kautta uskovan osaksi.
3. VOITTOTAISTELU. Golgatalla käytiin raju taistelu. Siellä Jeesus kävi voitollisen taistelun kaikkia
pimeyden valtoja vastaan. Tapahtui kaikkien aikojen ”aseistariisunta” (Kol.2:15). Uskova pääsee
Jeesuksen voittosaattoon, ”triumfiin” (2. Kor.2:14). Jeesuksen voitto tulee ristin kautta uskovan
osaksi.
12. Pelastus on ihmeellinen
”Kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, se hetki on valtava ihmeellinen.”
2. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai
oikeudenmukaisen palkkansa,
3. kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka
Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille
(Hebr.2:2-3).
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”Voi, kuinka luontomme riehuu, kiivailee ja raivoaa sitä vastaan, että kaikki on lahjaa, ettei se voi
ansaita mitään omilla teoillaan, kyyneleillään eikä velvollisuuksiensa täyttämisellä, että kaikki
omat teot ovat kelpaamattomia ja arvottomia taivaassa.
Jos luonnon olisi pitänyt suunnitella pelastuksen tie, olisi se mieluummin antanut sen pyhien ja
enkelien käsiin heidän kaupiteltavakseen kuin Kristuksen käsiin, joka antaa ilmaiseksi ja jota luonto
siksi epäilee. Luonto haluaisi viitoittaa tien, jolla teot vanhurskauttaisivat, siksi se kauhistuu
Kristuksen ansiota itselleen mitä tuhoisimpana. (Kallis Hunajanpisara).
13. Pelastuminen on ihme
13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät
(Matt.7:13-14).
23. Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille:
24. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat
päästä sisälle, mutta eivät voi.
25. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona
ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä
enkä tiedä, mistä te olette'. (Luuk.13:23-25).
”Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on
valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" (Sak.3:2).
”Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut” (Matt.22:14).
”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen” (2.
Tess.3:2).
14. Ihmeellinen seurakunta
Kun Salomo rakensi temppeliä, sen oli määrä olla ”suuri ja ihmeellinen”:
”Minulle on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri ja
ihmeellinen” (2. Aik.2:9).
Seurakunnasta (ekklesiasta) voidaan sanoa samaa. Se on ”suuri”, koska se on maailmanlaajuinen.
Se on ihmeellinen, koska se moninaisuudessaan ilmentää kaikkea Jumalan viisautta.
19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä,
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
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22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef.2:1922).
”että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon” (Ef.3:10).
9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet
armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". (1. Piet.2:9-10).
MIKSI JUMALA TULI IHMISEKSI?
1. Jumalan rakkaus vaati sitä.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
2. Se teki Jeesuksesta pätevän tuomarin. Jos tuomari tulee jostakin toiselta taivaankappaleelta tai
vaikka vain toisesta maasta, hänellä ei ole riittävää kansalaisten tuntemusta.
”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös
hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen
Poika” (Joh.5:27).
3. Voidakseen kiusattuja auttaa.
”Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja
uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä
sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa” (Hebr.2:17-18).

4. Voidakseen vapauttaa ihmiskunnan synnin tuomasta kirouksesta. Ensimmäinen Aadam toi
ihmiskunnalle kirouksen ja kadotuksen, toinen Aadam ennallisti tilanteen.
12. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin
kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet …
18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi,
niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän
vanhurskauttamiseksi” (Room.12,18).
JEESUS ON JUMALAN JOULULAHJA
1. Koko ihmiskunnalle. ”minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle”
(Luuk.2:10).
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2. Lahja on kääritty ristinmuotoiseen pakettiin. Kaikki Jumalan hyvyys on sisällytetty ristiin. Ohi
ristin Jumala on aina ankara ja kostava Jumala. Kaikki Jumalan lahjat tulevat ristin kautta. Siksi
Paavali kirjoittaa:
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” 1. Kor.2:1-2).
Joulun lapsen tunteminen ei riitä ihmisen pelastukseen: joulu, pitkäperjantai, pääsiäinen ja
helluntai ovat ”pelastusrypäle”.
Lahja on otettava kokonaan
Jumalan antamaa joululahjaa ei ole mahdollista jakaa osiin – se on otettava sellaisenaan. Kristus ei
ole jaettavissa. Vanhassa liitossa pääsiäislammas piti syödä ”kokonaan”. Uuden liiton
pääsiäislammas on Kristus.
”Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat;
sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu” (1. Kor.5:7).
Rikas tuli köyhäksi
Ollessaan taivaassa Isän tykönä Kristus omisti valtavat rikkaudet. Tullessaan maan päälle hän
luopui näistä rikkauksista – meidän hyväksemme.
”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).
”Puoli miljoonaa euroa lotossa voittanut pelaaja ei pääse nauttimaan rahoista,
sillä voittoa ei lunastettu määräaikaan mennessä. Vuosi sitten lisäarvonnassa
arvotun voiton lunastamisen määräaika umpeutui maanantaina kello 16”
(Iltalehti, 5.3.2008)
Joskus käy niin, että miljoonien lottovoitto jää saamatta, koska sitä ei lunasteta. Taivaallisen
aarteen ollessa kyseessä tämä on jopa suorastaan sääntö – voittosumma ei kelpaa. Ja onhan se
surkeaa! Tällöin pelastus jää turhaksi.
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä” (Joh.1:11-12).
Uskoon tullutkin voi hylätä kokonaisen pelastuksen; vanhurskauttaminen kelpaa, mutta ei pyhitys
eikä voittoelämä. Pakettia ei kuitenkaan voi jakaa; se joko otetaan kokonaan tai sitten hylätään.
Pyrkiessään ottamaan vain osan Jeesuksen sovitustyöstä ihminen asettuu Jumalan pelastustyötä
vastustamaan ja ”tallaa jalkoihinsa Jeesuksen veren”:
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28. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen
nojalla kuoleman:
29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa
Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon
Henkeä!
30. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä:
"Herra on tuomitseva kansansa".
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. (Hebr.10:28-31).
Ajalliset kelpaavat
Jokainen ihminen käyttää ja hamuaa Jumalan ajallisia lahjoja, mutta heti kun tarjous siirtyy
iankaikkisten puolelle, ihminen ottaa torjuvan asenteen.
Tie lahjan vastaanottamiseen
Miksi lahja ei kelpaa? Ihminen on ylpeä ja haluaa pelastua omillaan.
1. Lahjan vastaanottaminen vaatii nöyrtymistä – ylpeä on itseriittoinen ja omillaan eläjä. Hän
luulee pärjäävänsä omillaan. Hän luulee olevansa upporikas vaikka onkin rutiköyhä.
17. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että
juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat
vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi
silmäsi, että näkisit. (Ilm.3:17-18).
"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (1. Piet.5:5).
”Voi, kuinka luontomme riehuu, kiivailee ja raivoaa sitä vastaan, että kaikki on lahjaa, ettei se voi
ansaita mitään omilla teoillaan, kyyneleillään eikä velvollisuuksiensa täyttämisellä, että kaikki
omat teot ovat kelpaamattomia ja arvottomia taivaassa” (Kallis Hunajanpisara).
2. Lahjan anominen rukouksessa.
”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin
teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!”
(Matt.7:11).
”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin
taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" (Luuk.11:13).
”Teillä ei ole, sentähden ettette ano” (Jaak.4:2).

