
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena ”Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily” Päivän evankeliumiteksti on otettu Luukkaan evankeliumin toisesta (2) 
luvusta, jakeet 22-33, ja kuuluvat Herran Jeesuksen nimessä seuraavasti: (lue) 
Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus, Jeesuksen nimessä, 
Aamen.

Kynttilänpäivä jo aiheensa puolesta kertoo meille, mistä me saamme valoa 
elämäämme. ”Kristus, Jumalan kirkkauden säteily” on se, joka valaisee meitä syntisiä 
ihmisiä sisältä käsin. 
Tänä pimeänä vuodenaikana tekninen valo tuo ajallista valoa ja toivoa, mitä me 
jokapäiväiseen elämään tarvitsemme. 
Myös lumi, joka on hiljan tullut maahan piristää mieliämme. Tuo kiitollista mieltä 
siitä, että vihdoinkin pitkän syksyn jälkeen, luonto on pukeutunut valkoiseen 
vaippaansa. Mielikin  tulee keveämmäksi.

Lumen heijastus, samoin kuin kuun ja auringon valo sekä tekninen valo ovat tärkeitä 
meille. Ja vallankin tätä teknistä valoa, sähköä, on tänä päivänä paljon runsaammin 
kuin menneinä vuosisatoina. Sitä jopa kehotetaan säästämään ettei energiapulaa tulisi.

Tämän päivän evankeliumi ohjaa kuitenkin meidän ajatuksemme paljon 
syvemmälle. Se ohjaa katselemaan sitä valoa, joka valaisee meitä sisältä käsin, niin 
kuin jo kuulimme. 
Tekstissämme kerrotaan Jeesus-lapsesta, joka viedään äidin puhdistusajan jälkeen 
Herran pyhäkköön. Äitihän ei saanut mennä Herran temppeliin ennen kuin ne 
säädetyt 33 päivää olivat kuluneet. Tämä aika lain mukaan tarvittiin poikalapsen 
synnytyksen jälkeisestä verenvuodosta puhdistautumiseen.

Senkin jälkeen, kun äiti meni Herran temppeliin, niin hänen tuli viedä mukana papille 
uhrattavaksi ilmestysmajan oven edessä, vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja 
kyyhkysenpoika tai metsäkyyhkynen syntiuhriksi. Tästä säädöksestä puhutaan 
3Moos.12.luvussa. Ja ellei ollut karitsaa, niin silloin kaksi kappaletta 
kyyhkysenpoikaa tai metsäkyyhkystä tuli ottaa mukaan.

Ja samalla, kun Maria-äiti ja Joosef-isä veivät nämä uhrit mennessään, niin samalla 
he veivät tulevan Jumalan Karitsan, joka oli sitten Isän Jumalan säätämänä 
ajankohtana uhraava itsensä kansansa edestä.



Lain mukaan: ”Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle 
pyhitetyksi”, sanottiin päivän evankeliumissa.
Näin Jeesus-lapsikin vietiin Herralle pyhitettäväksi Herran temppeliin. 
Se oli varmaankin puhutteleva hetki vanhemmille. Olihan neitsyt Maria ottanut 
enkelin kautta Jeesus-lapsen synnyttämisen nöyrästi vastaan.

Se oli puhutteleva hetki myöskin vanhalle Simeonille. Tämä hurskas ja jumalinen 
mies oli jo pitkään odottanut Israelin lohdutusta. 

Mistä vanha Simeon oli oppinut odottamaan tätä hetkeä?
Evankeliumi kertoo, että ”Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä 
kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun.”
Varmaan Simeon oli tutkinut myöskin paljon Vanhaa testamenttia, joka kertoo 
Jumalan uhrikaritsan syntymästä.

Nyt vanha ja hurskas Jumalan mies tulee Hengen vaikutuksesta pyhäkköön, samalla 
hetkellä, kun reilun kuukauden ikäistä Jeesus-lasta  vanhemmat tuovat sisälle.
Simeon ottaa lapsen syliinsä ja kiittää Jumalaa ja huokaisee syvään: 
”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun 
silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen 
nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi  
Israelille.” Se oli suuri hetki vanhalle ja väsyneelle miehelle.

Vihdoin vanha ja väsynyt mies sai levon sielulleen. Tämän näkemistä minä tarvitsin 
ja kaipasin vuosikausia. Oli varmaan hänen huokauksensa. Nyt minä saan 
turvallisella mielellä nukahtaa ikuiseen uneen ja päästä tulevan Jeesuksen ansion ja 
armon tähden taivaan kotiin.

Hyvä ystävä. Oletko sinä kenties vuosikausia odottanut kohdallasi. Milloinkahan 
minulle kirkastuu Jeesus pelastajaksi? 

Oma heikkoutesi, laki ja vihollinen on kenties sumentanut sielusi silmiltä sen armon, 
jonka Jeesus, tuo Jumalan uhrikaritsa on sinunkin edestä antanut. Sinun ei tarvitse 
omilla ponnistuksilla yrittää ansaita pelastusta, vaan saat ottaa sen lahjana vastaan, 
kuten Simeonkin teki.

Ja kun tämä lahja kirkastuu sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, kuten Simeonille, niin 
sinäkin huokaat syvään; kiitos Jeesus uhristasi, jonka olet antanut minunkin edestäni. 
Ylistys alkaa pulputa sielustasi. Sitä ei voi kukaan estää. Se jopa näkyy ulospäin. 
Ylistyslaulut tulevat rakkaaksi ja läheisiksi.



Simeonin sanoma on maailman laajuinen. Hän tuo tämän esille tuossa 
huokauksessaan: ”Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet 
valmistanut kaikkien kansojen nähdä.”

Jeesus on todellakin tarkoitettu kaikille kansoille. Niinhän Jeesus itsekin julistaa mm. 
Matt: 28:18-20: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne, joka päivä maailman 
loppuun asti.”
Jeesus siis käskee menemään ja tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

Opetuslapseuttamiseen kuuluu; ensiksikin kaste ja sitten opetus pitämään Jumalan 
sanan opetukset. Lähetyskentillä tämä toimii toisin päin. 
Ensin opetetaan ja julistetaan evankeliumia ja sitten kastetaan, kun joku haluaa ottaa 
Jeesuksen vastaan ja liittyä seurakuntaan.

Tuossa katkelmassa Jeesus lupaa olla kanssamme joka päivä maailmanloppuun asti. 
Uuden käännöksen mukaan hän lupaa olla kanssamme kaikki päivät.
Toisin sanoen. Ei ole sellaista päivää, jolloin Jeesus ei olisi omiensa kanssa. Myös 
vaikeina, pilvisinä ja pimeinä päivinä hän lupaa olla kanssamme.
Tänäänkin hän on meidän kanssamme täällä kirkossa ja kirkon jälkeen siellä mihin
me itse kukin Hänen kanssaan uskossa lähdemme. Eikö tämä olekin lohdullista tietää. 

Ja silloin kun elämässäsi on vaikeuksia ja erityisen vaikeaa, niin muista tämä. Silloin
hän on oikein lähellä sinua. Hän jopa kantaa sinua käsillään. 
Niinhän tuossa lähetyskäskyssä sanottiin, että Hän on kaikki päivät  kanssamme.

Valitettavasti tässä kasteopetuksessa  täällä Suomessa me vanhemmat ja kirkko 
olemme surkeasti epäonnistuneet, sillä paljon kastettuja kulkee epäuskoisella 
sydämellä keskuudessamme. 
Tässä meillä on paljon rukoustyötä, jotta kastetut srk:n jäsenet voisimme 
evankeliumin sanalla voittaa Kristukselle. Sanoohan Markus evankeliumissaan:  
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.”

Huomaamme, että vaikka ihminen olisi kastettukin, mutta jää epäuskoonsa, niin hän 
Sanan mukaan joutuu kadotukseen. Siksi on tärkeää, että lapsi saa sellaista opetusta, 
jotta tuo mainitsemani usko juurtuisi jo pienenä hänen sydämeensä.
Ja siksihän seurakunnissamme on kotien uskontokasvatuksen lisäksi pyhäkoulut, 
päiväkerhot ja muut tilaisuudet, jotta Jeesus tulisi kaikille kastetuille rakkaaksi ja 
elämän voimaksi ja Vapahtajaksi  ja Herraksi.



Jos usko ei saa syntyä kastetun ihmisen sydämeen, niin hän pysyy kuolleessa tilassa, 
kuten Kol.2:12 meille opettaa. 
Siinä kirjoitettaan: ”Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös 
hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti  
hänet kuolleista.”

Kasteessa me tulemme haudatuksi Kristuksen kuolemaan ja uskon kautta heräämme 
kasteen haudasta uuteen elämään.
Tarvitaan siis se, että Sana herättää kastetun ylös kasteen haudasta.
Siksi tulee Sanaa julistaa ja opettaa niin, että kastettu herää uuteen elämään 
Kristuksen kanssa. Silloin toteutuu tuo apostoli Paavalin sana: ”En enää elä minä,  
vaan Kristus elää minussa.”

Jeesus haluaa herättää sanansa kautta meidätkin henkiin kuten kerran kuolleen 
Lasaruksen. Hän huusi kuolleelle Lasarukselle: ”Tule ulos.” Ja kuollut tuli ulos.
Jeesuksen sanassa oli ja on ihmeellinen voima, uutta elämää luova voima.
Hän ,Jeesus, huutaa kastetulle tänäänkin: ”Tule ulos.” Tule ulos siitä kasteen 
haudasta. Sinun syntisi on sovitettu ja velkasi maksettu. 
Älä jää epäuskoon ja muihin suuriin synteihin, vaan ota Jeesus Kristus vastaan 
omaksi pelastajaksesi, Vapahtajaksesi ja Herraksesi.

Kun Jeesus saa Pyhän Hengen kautta kutsua meidät ylös kasteen haudasta, niin me 
alamme nähdä Jeesuksen Israelin Lunastajana, kuten hurskas ja jumalinen Simeon 
näki.
Samalla Hän tulee meille pakanoille valkeudeksi, kuten tuo vanha Herran palvelija 
julisti. Iloinen huokaus nousee myöskin sydämistämme: ”Nyt sinä lasket palvelijasi  
rauhaan menemään, sanasi mukaan.”
Me alamme nähdä, että vain Jeesuksessa on toivo ja pelastus myös meidän 
kansallemme, samoin kuin kaikille kansoille.

Sinä, joka vielä olet kenties ikään kuin pimeässä laaksossa eikä se armon valo tahdo 
millään valaista. Sanon sinulle. Käy ehtoollispöytään ja tunnusta se pimeä tilasi 
Hänelle, joka on vuodattanut verensä sinunkin edestäsi. Ja ota armo ja 
anteeksiantamus vastaan Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.

Myös sinä uskova, joka et tahdo jaksaa uskoa syntejäsi anteeksi, kun niin usein 
lankeat samoihin synteihin. Älä kuitenkaan hellitä. Käy uudistuvasti armoalttarille, 
sillä Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan veri riittää sinunkin syntisi pois 
pyyhkimään. Hän jälleen tänään antaa sinullekin uuden armon ja 
anteeksiantamuksen.  

Ehtoollispöydässä kuulet sanat: Tämä on minun ruumiini, sinun edestäsi annettu. 
Tämä on minun veri, sinun edestäsi vuodatettu, syntien anteeksiantamiseksi.



Näin Jeesus Kristus tulee meille panoille valkeudeksi ja uudeksi elämäksi, samoin 
kuin juutalaisille peräti kirkkaudeksi, kuten Simeon julisti. 
Näin ”Kristus, Jumalan kirkkauden säteily” on synnyttänyt jotain uutta meidän 
elämässämme. Jotain sellaista, joka näkyy myöskin läheisillemme ja kantaa hedelmää 
aina lähetyskenttiä myöden. 

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme …
Uskontunnustus…

Tämä saarna on pidetty Kuhmon kirkossa su 27.01.2008.


