NÄKÖKULMA
NRO 3 2018 JOULUKUU

”…minä ilmoitan teille suuren
(MEGA) ilon, joka on tuleva
kaikelle kansalle” …
Luuk. 2:9-10 - sivu 13

Pääkirjoitus
Mitä usko on?
Eräässä nettikirjoituksessa kirjoittaja toteaa, että
”viimeaikoina olen pyrkinyt välttämään sanaa 'usko'.
Se on sana jota väärinkäytetään ja vääristellään paljon.”
Se on totta. Tämän ajan ihmiselle se ei välttämättä kerro
mitään sanan kristillisestä merkityksestä. ”Jokainen
tulee uskollaan autuaaksi”, on jo pitkään elänyt
sanonta, jolla kristillisen uskon todistus halutaan
mitätöidä. Kaikki uskomukset ja uskonnot ovat
”hyviä” sille joka haluaa niihin uskoa. Näin ajatellaan.
Kristillisen liikehdinnän sisällä usko on saanut
karismaattisen liikkeen opetuksissa omat määreensä:
”Tosiuskovan” tulee uskoa mahdottomaan, vastaan
tosiasioita ja todellisuutta. Kun tämän tekee ja jatkaa
vain ”uskomista” todellisuus muuttuu. Varallisuus
kasvaa ja sairaudet paranevat. Jos niin ei oikeasti
tapahdu, vika on uskossasi. Karismaattisen opetuksen
leviämisen myötä monet kristillisyyteen tutustuneet
ihmiset karttavat kristillisyyttä entistä enemmän
tällaisen opetuksen myötä. Heidän mielestään
uskovilla yleensä on ”jokin ruuvi löysällä”.
Karismaattinen opetus keskittyy usein ihmiseen
saaden aivan typeriäkin ilmenemismuotoja, ei
Kristukseen.
Mitä Raamattu sanoo uskosta? Onko se sitä, mitä
Pietari osoitti kun hän myrskyssä kykeni poistumaan
veneestä ja kävelemään veden päällä kohti Jeesusta?
Pietarihan teki jotakin mitä ei pitäisi tapahtua. Jos tätä
esitetään esimerkkinä toimivasta uskosta, on hyvä
kysyä: moniko sen jälkeen on kävellyt veden päällä?
Raamatussa usko ei ole sokeaa uskomista ja luottamista.
Uskolla on perusteet. Hep.11:1 sanoo: ”Mutta usko on
luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen
sen mukaan, mikä ei näy.” Koko luku käsittelee uskoa.
Sana “usko” tulee kr.kielisestä sanajuuresta “pistis”,
joka viittaa vakuuttumiseen jostakin. Kun
vakuutumme jostakin, meillä on vakaumus: “luja
luottamus”.

“uudestisyntymisestä”. Se ei ole hyvä termi kuvaamaan sitä mistä on kysymys. Ihminen ei varsinaisesti
“synny uudelleen” vaan hän “syntyy ylhäältä”. Usko
on Jumalan lahja joka tulee meihin ulkopuoleltamme.
Tätä Jeesus opettaa Nikodemukselle Johanneksen
evankeliumin luvussa 3. Uskon synnyttää meissä Pyhä
Henki. Kun Pyhä Henki annetaan ihmiselle hän saa
lahjan uskoa.
A) Hän uskoo olevansa kadotettu syntinen. B) Hän
uskoo Raamatun ilmoitukseen Pyhästä Jumalasta. C)
Hän uskoo ettei itsessään koskaan voi täyttää
Pyhyyden vaatimuksia. D) Hän uskoo tarvitsevansa
Välittäjän, Puolustajan ja Sovittajan. E) Hän uskoo
Jumalan armon ilmestyneen Kristuksessa, joka on
hänenkin syntisyytensä Sovittaja. F) Hän uskoo tätä
kautta Raamatun lupauksiin ylösnousemuksesta ja
iankaikkisesta elämästä. Toisin sanoen: Raamattu alkaa
“elää” ja sen sana osoittautuu todeksi sisälliselle,
“uudesti ylhäältä” syntyneelle ihmiselle.
Me emme elä kuitenkaan “näkemisessä” vaan
“toivossa”. Toivo ei kuitenkaan ole “uskoa
mahdottomaan” tai todellisuuden muuttamista.
Raamatullinen usko on uskoa Kristukseen huolimatta
siitä, mikä milloinkin on todellisuutemme. Meille
tuleva “taivasosuus” ei katoa elämän ongelmien ja
vastoinkäymisten myötä. Meidän vakuutemme tästä
on Kristus, josta Pyhä Henki todistaa. Uskon
todellisuus ja todistus ei olekaan siinä mitä
karismaattinen opetus edellyttää: Kun riittävästi uskot
saat kaiken haluamasi ja elämäsi on ongelmatonta.
Usko osoitetaan todeksi siinä, että vaikka et onnistu
saamaan haluamaasi, petyt, ahdistut ja kärsit, silti
elämän vastuksista huolimatta usko ei häviä eikä
katoa. Usko on ylhäältä saatu lahja, sen “alkaja” ja
“täyttäjä” on Kristus (Hepr.12:2). Se ei ole meidän oma
kykymme eikä riipu meistä. Siksi se on katoamaton.
Siunattua joulun ja uuden vuoden aikaa!

Mikä meidät vakuutti, että raamatullinen kristillinen
usko on totta? Tässä piilee ns “ylhäältä syntymisen”
salaisuus. Kristillisissä piireissä puhutaan välillä
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Ilolaulu Jeesuksesta
Esivallalta varoitus,
Aivan uusi Augustuksen,
Vetävä veron tehoton,
Ruomista rahan anova,
Jonka alla Juudan kansa
Elääpi ajalla sillä
Ilman vallatta omatta,
Niinkuin ennen ennusteli,
Jaakobi jalo saneli,
Kukin kulki kaupungista,
Lipoi linnahan omahan,
Ala riensi arvionsa,
Joosefi jalo saneli,
Maarialle muistutteli:
"Pitäis mennä Bethelihin,
Ala arvion asua."
Valmistit vaeltamahan,
Läksit kahden kulkemahan.

Mattias Salamnius

kirjoitti
Ruotsin vallan aikana runoteoksensa ”Ilolaulu Jesuksesta”. Se
painettiin Turussa vuonna 1690
jonka jälkeen siitä on tehty 15
painosta. Salamniuksesta itsestään
ei ole säilynyt juuri mitään tietoa.
Hänen mainitaan olleen kappalaisena Pohjanmaalla. Toisten lähteiden mukaan Salamnius hoiti
papin virkaa myös ehkä sotapappina Inkerinmaalla n 1681.
Piispa Johannes Gezeliuksen
muistokirjassa (Suomen valtionarkisto) on luettelo sen ajan Turun
hiippakunnan kuolleista papeista,
myös: ”Math. Salamnius in Parigas” ja kuolinvuodeksi mainitaan
1691 (Paraisilla).

Luku I.
Jesuksen syntymisestä
Kansa outoja anoopi,
Ikävöitsee ilma kaikki,
Menot kurjat kuullaksensa,
Saadansa sadat sanomat,
Vaan ei tottele tosia,
Tutki tarpehellisia,

Kuinka kulki suuri Herra,
Luoja itsensä alensi,
Joutunut Jumalan poika,
Alemmaksi enkeleitä;
Ylimmäisnä ollessansa,
Alas astui taivahasta,
Tänne syntisten sekahan.
Näin samos sana lihaksi.
Otti Herra orjan muodon,
Kuin oli ennen ennustettu
Herra hengeltä hyvältä
Miesten kautta kaunihitten.
Patriarkkojen pyhien.
Kosk' oli aika joutununna,
Määräpäivät päätynynnä,
Saattoipa sanan edellä,
Kantoi kaunis Gabrieli,
Herran enkeli ihana,
Natsaretin neitoselle
Maarialle mielehisen;
Tulla Luojan tuottajaksi,
Äitiksi ison Jumalan,
Aivan uudella tavalla,
Ilman miehen yhteyttä,
Ilman Joosefin avutta,
Herran voiman varjoomalla.
Ajan aivan joutuessa
Suuren syntyä Jumalan,
Käypi käsky keisarilta,

Joutuupi Jumalan äiti
Bethlehemin pellon luoksi,
Kulki kohta kaupunkihin,
Vaan ei tuttane tuvissa,
Kammioihin käskettäne,
Ei jouda siaa salissa,
Itse ukselta isäntä,
Alta harjan halliparta,
Katsoi pitkin peukalonsa,
Kohden korsua kokotti,
Tallin usta tarkoitteli:
"Siellä saanette sianne,
Majan köyhät matkamiehet,
Isot istuvat tuvissa,
Pöyhkeämmät pöydän päissä,
Korsuhun kovalykkyiset,
Pihattohon pienemmäiset."
Noi teit tallihin tilansa,
Luoksi luontokappaliten,
Aasien asuinsialle.
Syntypäivä päälle käypi.
Syntyi soimessa Jumala,
Herra pahnoilla parahin!
Toiset silkissä sinisnä,
Punaisena purpurassa,
Kulta kiiltävä käsissä,
Sormissa kivet koreat!
Herra heinillä suloinen,
Kapaloissa kaunis Luoja.
Isä istui taivahassa,

Äiti valjussa vajassa;
Neito ruokkiipi nisällä
Kaitsiata kaiken luodun;
Jesus itkeepi va'ussa,
Itse pilviä pitävä,
Hallitseva taivahita.
Aasi tunteepi apunsa.
Härkä Herransa havaitsi,
Vaan ei poiat Bethlehemin.

Luku II.
Jesuksen syntymisen
ilmoittamisesta paimenille
Herran enkeli ilolla
Paimenille Bethlehemin.
Jotka valvoit vartioina,
Kaitsit laumansa kedolla,
Aivan ilmestyi äkistä
Yöllä auringottomalla
Kirkkahassa kunniassa.
Pelko paimenet tapasi;
Enkeli iloita käski:
"Tuon teille hyvän sanoman,
Ilon ilmoitan ihanan.
Herra suuri syntynynnä,
Läsnä luotuen lunastus,
Syntynyt samana yönä
Bethlehemissä pehussa;
Vaan jos merkkiä anotte,
Tahdotte todemmin tietää:
Kapaloiss on kaunis lapsi,
Poika soimessa suloinen,
Ei tiedä tätä Herodes
Eikä parvi pappiuden,
Eikä Ruomin ruhtinatkaan;
Teillen on tämä sanottu
Jalon juuresta Jumalan."

Kohta ilmestyi enämpi.
Seura suurempi näkyypi
Sotaväen taivahasta;
Jotka äänellä jalolla
Kiitosvirren kaunehimman
Aloit suullansa suloisen
Sekä harpuilla heleän,
Vielä pillihin puhalsit.
Hyvin paukkuvat pasunat:
"Kiitos korkean Jumalan
Ylähällä taivahassa
Tähden armonsa avaran
Että tiettävän totuuden,
Voiman kaikki voittavaisen.
Maassa rauha rakkahimpi,
Ilo ihmisten seassa;
Ei ole pelkoa pirusta
Eikä huolta helvetistä,
Eikä synnistä surua,
Kuolemasta kauhistusta.
Polki tai kallon perkelettä.
Häijyn helvetin hävitti,
Saatti synnistä sovinnon,
käänsi kuoleman uneksi."
Paljon paimenet ihastuit,
Juoksit kohta kiiruhusti
Bethlehemihin halulla,
Nä'it Maarian majassa,
Jalon Joosefin havaitsit,
Löysit lapsen ilmoitetun,
Pojan soimessa suloisen;
Ilmoittelivat ilolla
Saadun lapsesta sanoman,
Enkeliltä ennustetun.
Kohta kulkevat ilolla
Luoksi laumansa kedolle.

Beit Sahur on Betlehemin alueen reunalla oleva kylä ja perinteen
mukaan myös ”paimenten keto”
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Luku III
Tietäjät idästä etsivät
Jesusta ja häntä palvelevat
Kohta tietäjät tulevat
Tähden kautta kaukomaalta,
Idästä ilosydämmin.
Sanan saatit Saalemihin.
Jerusalmihin samahan,
Johdattavat Jeebuksehen:
"Kussas juutasten kuningas
Äsken syntynyt asuupi,
Tähti ilmestyi idässä,
Saattaja tämän sanoman,
Sentähden tulimme tänne
Kuningasta kuulemahan,
Kuultua kumartamahan."
Saatua tämän sanoman
Paljon hämmästyi Herodes,
Kaikki kaupunki vapisi;
Aivan pelkäsit pahasti
Syttyvän sodan verisen.
Uuden tullessa isännän.
Saavat tietäjät totuuden
Tietää kautta kirjamiesten.
Jotka kutsutti kokokin
Herodes hädän pakossa:
Kuss' on syntynyt kuningas?
"Paras Herra Bethelissä."
Läksit kohta kiiruhusti,
Menit matkahan hopussa.
Ilmestyi idässä tähti,
Ennen saattaja sanoman.
Kaunihisti kuljettaapi
Etsijöit' edellä käyden
Syntypaikkahan pyhähän;
Siinä kohta seisahtaapi.
Miehet mielellä hyvällä
Sangen suuresti ihastuit,
Iloll' astuvat sisälle
Herran syntyhuonehesen.
Herran heinillä näkevät.
Tuntevat toden Jumalan,
Parahinta palvelevat,
Eipä paikasta pahene,
Ylenkatso köyhyydestä.
Paljon kultaa panevat,
Paljon savua pyheä,
Mielellänsä mirramia
Mielen merkiksi iloisen.

Jumala on Pyhä
Paavo Suihkonen

Osa 2
Jesajan kutsumusnäky ja Jumalan pyhyys

erämaan tapahtumien yhteydessä "israelilaiset näkivät
Herran kirkkauden vuoren laella, se oli kuin tuli, joka
polttaa kaiken" (2.Moos.24: 17). Pyhäkköteltan (ilmestysmajan) pystyttämisen jälkeen "Herran kirkkaus
täytti telttamajan" (2.Moos.40:34, vrt. 2.Moos.24:16;
4.Moos.14:10, 16:19; 2.Aik.7:1- 3).
Hesekielin kutsumusnäky (Hes.1-3) muistuttaa
paljon Jesajan näkyä: siinä kuvataan Jumalan
kirkkautta hyvin monipuolisesti, ja siihen
sisältyy myös tuli, joka esiintyy Jumalan
pyhyyden ilmauksena muuallakin (ks. esim.
2.Moos.3:2, 19:18; 5.Moos.4:12; Aam.5:6). Myös
Uudessa testamentissa kirkkaus on yleinen
ilmaus Jumalasta (ja Kristuksesta) puhuttaessa,
esim. Pietari sanoo puhuessaan Kristuksesta:
"Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja
kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: 'Tämä on minun
rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt' "
(2.Piet.1:17). Vrt. esim. Room.1:23,5:2; 1. Kor.2:8;
2.Kor.3:7-11; 2.Kor.4:4; Ilm.5:13,7:12,21:11,23.

Kenties kaikkein vaikuttavin ja havainnollisin kuvaus
Jumalan pyhyydestä sisältyy Jesajan kutsumusnäkyyn
(Jes. 6: 1-8). Jesajan näyssä Jumala istuu majesteetillisuudessaan "korkealla ja ylhäisellä istuimella" ja
hänen suuruuttaan kuvaa se, että "hänen vaatteensa
liepeet täyttivät temppelin". Näky heijastaa Jumalan
tuonpuoleisuutta (transsendenssia) ja kaikkivaltiutta.
Hän on täysin toisenlainen kuin luodut olennot. "Hän
pystyttää ehdottomat rajat itsensäja muiden olentojen
välille ja vaatii välimatkan säilyttämistä. Ihminen ei
saa lähestyä Pyhää eikä loukata Pyhän persoonallista
aluetta." (NordIander, Pyhyyden paluu s. 20.) Jumala
sanoi Moosekselle, ettei yksikään ihminen, joka näkee
hänet, jää eloon (2.Moos.33:20). Serafitkin, jotka ovat
luotuja olentoja, peittävät kasvonsa Jumalan
läheisyydessä (jae 2).

Jesajan näyssä tulee ilmi myös se, joka meille
ilmeisesti tulee ensiksi mieleen, kun kuulemme
puhuttavan Jumalan pyhyydestä: ajattelemme
puhtautta, kaiken synnin ja saastaisuuden vastakohtaa,
moraalista täydellisyyttä. Johannes kirjoittaa: "Tämä
on se sanoma, jonka olemme häneltä (Kristukselta)
kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo,
hänessä ei ole pimeyden häivää" (1.Joh.1:5). Kun Jesaja
kohtaa tällaisen Jumalan hän huudahtaa: " - Voi minua,
minä hukun! Minulla on saastaiset huulet,ja saastaiset
huulet on kansalla, jonka keskellä olen, ja nyt minun
silmäni ovat nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin."
Heprean sanaan, joka on käännetty sanalla "hukun",
liittyy ilmeisesti tuhoutumisen ja musertumisen ajatus.
Raamattu kansalle -yhdistyksen käännösehdotuksessa
on käytetty ilmausta "Minä olen tuhon oma". Näyssä
eivät siis vapise ainoastaan ovenpielet vaan myös
Jesaja vapisee Jumalan pyhyyden edessä.

Jumalan pyhyys ja kirkkaus (kunnia; hepr. kabod, kr.
doksa) liittyvät läheisesti yhteen, ja niitä voidaan pitää
rinnakkaisina käsitteinä (Iso Raamatun tietosanakirja
s. v. "Pyhä"). Serafitkin huutavat toisilleen: "Hänen
kirkkautensa täyttää kaiken maan" (jae 3). Kun Vanhassa testamentissa kerrotaan Jumalan ilmestymisestä,
mainitaan usein, kui nka "Herran kirkkaus" "ilmestyi",
"laskeutui", "täytti" pyhäkköteltan / temppelin. Siinain

Jesaja on ennen "Voi minua"-huudahdustaan käyttänyt
"voi" -huudahdusta yksitoista kertaa. Ensimmäisessä
luvussa (jae 4) hän huudahtaa: "Voi syntistä kansaa,
raskaasti rikkonutta sukua, pahantekijöiden perhettä,
rikoksiin eksyneitä lapsia!" Viidennessä luvussa on
kuusi kertaa "Voi niitä" -huudahdus, esim. jakeessa
5:20: "Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksija hyvää
pahaksi!" Nyt Jesaja joutuu kohdistamaan "voi" -

huudon itseensä. Miksi Jesaja huudahtaa, että hänellä
on "saastaiset huulet"? Voisi ajatella, että huulet
kertovat hänen sydämensä tilasta ja hän tuntee sydämensä saastaisuuden. Jeesus sanoo, että "se, mikä tulee
suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa
ihmisen" (Matt.15:18), ja hän sanoo myös: "Mitä sydän
on täynnä, sitä suu puhuu" (Matt.12:34).

synnin tekijöitä (1.Moos.2:16,17; 5.Moos.12:29-31;
Jes.5:16 jne.). Ihmisen on kunnioitettava yksin Jumalaa,
eikä hänellä saa olla epäjumalia (5.Moos.5:4-ll, 10:12,13,
ll:16,17; Jes.8:13 jne.).
Erityisesti juuri Jesajan kirjassa samoin kuin mm.
Hesekielin ja Hoosean kirjoissa tulee esiin Jumalan
armahtava pyhyys ja rakkaus. Jumala kehottaa kansaa
tulemaan luokseen ja lupaa puhdistuksen synneistä,
mikäli kansa kääntyy (esim. Jes.1: 16-20, 30:15, 18-21,
57:15-19; Hes.36:21-, Hoos.6:1-3). Jesaja nimittää
Israelin Pyhää luvusta 41 alkaen lunastajaksi. Jumalan
rakkaus ja uskollisuus kansaansa kohtaan tulee Jesajan
kirjassa useita kertoja esiin erittäin vakuuttavasti,
esimerkiksi luvussa 54 (jakeissa 6-10): "Nyt Herra
kutsuu sinua, hylättyä vaimoa, joka on toivonsa
menettänyt. - Kuka voisi hylätä nuoruutensa vaimon,
sanoo sinun Jumalasi. - Hetkeksi minä sinut jätin,
mutta suuressa rakkaudessani minä nyt haen sinut
takaisin. Vain tuokioksi, vihani vimmassa, minä
käänsin korvani sinusta pois, mutta minä armahdan
sinua, minun uskollisuuteni on ikuinen, sanoo Herra,
sinun lunastajasi. - Minä vannon niin kuin Nooan
päivinä. Silloin minä vannoin, etteivät Nooan ajan
vedet enää koskaan tulvisi maan yli, ja nyt minä
vannon, etten enää sinuun vihastu enkä sinua soimaa.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi."
Jatkuu

Roy Hession viittaa teoksessaan Kun minä näin hänet
Jesajan sydämen tilaan, mutta hän sanoo myös: "Tämän
lisäksi hänen huulensa edustivat hänen työtään: hän
oli saarnaaja. Jos hänen ruumiissaan oli paikkaa, jonka
hän luuli olevan pyhitetyn Jumalalle, ne olivat hänen
huulensa; hänellä oli kultaiset huulet, lahjakkaat
huulet. Mutta tuona päivänä hän näki, että hänen
pyhitetty palvelunsakin oli saastaista ja epäotollista
Jumalalle, koska se oli lähtöisin hänestä itsestään."
(Kun minä näin hänet s. 22.) Hession on tulkinnut
Jesajan kokemusta siten, että Jesaja tajusi, miten hänen
palvelut yönsä oli sisältänyt paljon oman kunnian
etsintää: "Jumala haluaa meidän näkevän, mitä Jesaja
näki: että meidän suurin huolenaiheemme on ollut
tuoda itseämme esille, ja jopa käyttää Jumalan palvelemista tämän päämäärän saavuttamiseksi. Vaikka
teemmekin hänen työtään, perusmotiivinamme on
ollut 'tule nähdyksi, tule tunnetuksi, tule kuulluksi'.
Tämä on hirvittävä synti Jumalan silmien edessä, ja sen
pitäisi olla synti myös meidän silmissämme: siihen
sisältyvä ylpeys ja kapinointi, Jumalan armon ja oman
kutsumuksemme väärinkäyttäminen, jotta me itse
pääsisimme esille ja saisimme kunnian. Näin tehdessämme otamme kunnian Häneltä jota tunnustamme
palvelevamme." (Kun minä näin hänet s. 23.)
Meidän voi olla vaikea käsittää, mitä Jesaja koki
kohdatessaan Jumalan pyhyyden. R. C. Sproul toteaa
teoksessaan Jumalan pyhyys (s. 31), että tuona hetkenä
Jesaja ymmärsi synnin aivan uudella ja radikaaliIla
tavalla: "Hän näki, että sitä oli kaikkialla, hänessä ja
kaikissa muissa." Monen kristityn kokemus on, että
Jumala paljastaa syntisyyden vähitellen. Aluksi
kristitty huomaa joitakin tekosyntejä, mutta ajan oloon
hän joutuu kipeästi kokemaan, että hän on turmeltunut
sisimpiä ajatuksiaan myöten. Sproul sanoo, että
"Jesajalle Jumala näytti turmeltuneisuuden kokonaisuudessaan, yhdellä kertaa" (mts. 31). Jesajan näkyyn
ei sisälly vain Jumalan ankara, tuomitseva ja pelkoa
herättävä pyhyys vaan myös hänen laupias ja
armahtava pyhyytensä. Jesaja sai kokea, että hänen
syntinsä on sovitettu ja syyllisyytensä otettu pois.
Tuomion Jumala osoittautuu myös armon ja
anteeksiantamuksen Jumalaksi. Kautta koko Vanhan
testamentin tulee ilmi Jumalan pyhyyden kaksi puolta.
Pyhyytensä tähden Jumala vihaa syntiäja rankaisee
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