
”Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.” 

 

”Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta.” 

 

Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena:  ”Kristus, Jumalan kirkkauden 

säteily.” 

Saarnateksti on Luukkaan evankeliumin 2.luvusta, jakeet 22-33. 

Nousemme näitä jakeita kuulemaan: (Lue) 

Niin Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun Sanasi on totuus, Jeesuksen nimessä, 

Aamen. 

Tämä päivä kirkkovuodessamme on todellakin suuri päivä, sen kertoo meille jo 

alttarilla palavat kuusi kynttilää. 

 

Tämä päivä on valon päivä. 

Kiitosta herättää meidän sydämissämme tämä talvi puhtain luminietoksin, mutta 

myöskin se, että talven kaamos alkaa pikkuhiljaa väistyä valon tieltä. 

 

Erityisesti kiitosta herättää meidän sydämissämme myöskin tämän päivän 

evankeliumi, joka kertoo meille, kuten hurskaalle ja jumaliselle Simeonillekin, siitä, 

että pelastus on tullut ihmiskunnalle. 

 

Kun Jeesuksen vanhemmat toivat Jeesus-lasta temppeliin, niin sen heti Pyhän Hengen 

johtamana hurskas Simeoni tajusi, että tässä se nyt on, hänen odottamansa Messias. 

 

Simeoni sai rauhan sydämeensä nähdessään Jeesus-lapsen. ”Nyt sinä lasket 

palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan”, oli Simeonin uskontunnustus ja 

rukous. Ja hän vielä jatkoi, ”sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi.” 

 

Simeoni lausuu keskeisen totuuden. Silloin kun ihminen uskossa saa syntisenä 

turvautua Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen, niin hän pääsee Jumalan kanssa 

rauhanliittoon ja myös sydämeen tulee Jumalan rauha. 

 

Näinhän opetaa myöskin apostoli Paavali mm. Roomalaiskirjeen 5.luvussa. Hän 

kirjoittaa: ”1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 

rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” 

 

Uskon vanhurskaus tuo todellakin rauhan ja tämä rauha on nimenomaan Jeesuksessa 

Kristuksessa. 

Sanoohan itse Jeesuskin mm. Joh. 14:27:ssä: ”Rauhan minä jätän teille: minun 

rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön 

teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” 

 

Uskon kautta Jeesukseen meille lahjoitetaan Jumalan rauha, joka apsotoli Paavalin 

Filippiläiskirjeen mukaan on kaikkea ymmärrystä ylempi. 



 

Se on autuas vaihtokauppa. 

Synnit Jeesukselle ja Rauha meille. Tätä rauhan sanaa me todellakin tarvitsemme tänä 

rauhattomuuden aikakautena. 

 

Tällaisen Rauhan sanoman sai myöskin toinen Jumalaa pelkääväinen ja hurskas mies 

Simeonin lisäksi. Hän oli Kornelius. 

Tämän rauhan ja pelastuksen sanoman toi hurskaalle Kornelikselle apostoli Pietari. 

Siitä kerrotaan  Apostolien tekojen 10. luvussa. 

 

Toinen jae tuossa kyseisessä luvussa kertoo Korneliuksesta mm: ”Hän oli hurskas ja 

Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja 

kansalle ja rukoili alati Jumalaa.” 

 

Korneliuksella oli paljon hyviä ominaisuuksia: 

Ensiksikin: Hän oli hurskas mies 

Toiseksi: Hän oli Jumalaa pelkääväinen 

Kolmanneksi: Hänen perhekuntansakin oli Jumalaa pelkääväinen 

Neljänneksi: Hän antoi paljon almuja heikompiosaisille ja 

Viidenneksi: Hän oli myöskin rukouksen mies. Hän alati rukoili Jumalaa. 

 

Voisimme sanoa, että hän oli meidän ihmisten mielestä jopa täydellinen mies. 

 

Ja vaikka hän inhimillisesti katsottuna oli näin hyvää hedelmää kantava mies, niin 

siitä huolimatta hän tarvitsi kuulla evankeliumin siitä Herrasta, joka on hänenkin 

kaikki synnit sovittanut ja kantanut. 

Kun Pietari kuuli Korneliuksen asian saavuttuaan hänen luokseen, niin hän julisti: 

"Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, 35. vaan että jokaisessa 

kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.” 

 

Ja vähän myöhemmin Pietari julistaa Korneliuksen kodissa: 

”43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit 

anteeksi hänen nimensä kautta." 44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki 

kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. 45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat 

ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana.” 

 

Hurskas ja Jumalaa pelkääväinen Kornelius oli ensimmäinen pakana, joka sai ottaa 

Jeesuksen vastaan. 

Siitä alkoi pakanalähetys. Vaikka Pietari oli varsinaisesti juutalaislähetyksen mies, 

niin hänen kauttaan kuitenkin avattiin ensimmäiseksi ovi pakanamaailmaan. 

Paavalista tuli sitten myöhemmin pakanain apostoli. 

 

Näin Pietarin julistuksen kautta hurskaasta pakanasta tuli todellinen, uuden liiton 

mukainen uskova Kristuksessa. 

Hurskaasta Korneliuksesta Herra Jeesus Kristus teki elävän ruumiinsa jäsenen, 



samoin kuin hurskaasta Simeonistakin. 

 

Samoin tämän ajan hurskas ja jumalinen ihminen tarvitsee pelastajakseen Jeesuksen 

Kristuksen. 

Ilman Jeesuksen sovitustyötä hänkään ei pelastu. 

Me kaikki tarvitsemme sen armon, että meille syntyy elävä usko ja yhteys meidän 

syntiemme sovittajaan Jeesukseen Kristukseen. 

Tämän elävän uskon Jeesukseen Kristukseen  synnyttää Jumalan sana. ”Usko tulee 

siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”, sanoo apostoli Paavali 

Room.10:17. 

 

Tähän voisin ottaa pienen jutun. Oli ehtoollisjumalanpalvelus ja ehtoolliselle lähti 

kävelemään kaksi niin sanottua punkkaria, joilla oli harjatukka ja nahkavaatteet ja 

varmaankin erilaisia hiluja niissä. 

Silloin kaksi vanhaa rouvaa supattivat keskenään. Nuo varmaankin pelastuvat 

armosta. 

 

Oikein he arvasivatkin. Armostahan me kaikki pelastumme. 

Liekö sitten vanhemmilla rouvilla ollut sellainen ajatus, että heillä on sentään jotakin 

muuta hyvyyttä vietävänä Jeesukselle. Ajattelivatkohan he kenties, että meillä on 

sentään hyvä ja jumalinen vaellus. He ovat antaneet paljon almuja ja rukoilleetkin  

paljon.  Liekö näistä hyveistä tullut ansio Jumalan edessä?  Mene ja tiedä... 

 

Almujen antamisella oli VT:n aikaan huomattava sija köyhien avustamiseksi. 

Silloin oli velvollisuus auttaa köyhää, joka ei pystynyt selviytymään itse. Sen jopa 

laki määräsi. 

Almujen antamista pidettiin todistuksena hurskaudesta ja tosijumalanpelosta. 

 

Uuden testamentinkin aikaan mm. apostoli Paavali opetti ettei köyhää teidän 

keskuudessa tulisi ollakaan. Sillä hän viittasi yhteiseen huolenpitoon köyhistä ja 

niistä, jotka  eivät syystä tai toisesta selvinneet omillaan. Hän sanoi myös, että 

”autuaampi on antaa kuin ottaa.” 

 

Myös Jeesus antoi almuja ja hän kehotti myös opetuslapsiaan niin tekemään. 

 

Apostolien tekojen 6.luvun alku puhuu myös siitä kuinka alkuseurakunnassa valittiin 

7 diakonia avustustyöhön. 

Tällainen ratkaisu syntyi siitä todellisesta tarpeesta, kun leskeksi jääneitä hellenistejä 

syrjäytettiin jokapäiväisestä avunannosta. 

Tällainen diakoninen avustuspalvelu heräsi meilläkin erityisesti toisen 

maailmansodan jälkeen, kun paljon perheitä jäi isättömäksi. 

Siihen aikaan oli sellainen käytäntö, että miesväki hankki perheelleen leivän. 

Nyt moni perhe jäi ilman miestä, perheensä elättäjää. Lesket ja perheet tarvitsivat 

apua. 

Sodan jälkeen vuonna 1950  aloitettiin myöskin tämä nykymuotoinen 



yhteisvastuukeräys. 

 

Ja vielä tänäänkin on niitä, joilla ei mene hyvin, vaikka olemme rikkaampia kuin 

koskaan. 

Tämän vuoden kotimainen yhteisvastuukeräyksen kohde ovat erityisesti nuoret 

perheet, jotka eivät tahdo tässä oravanpyörässä selvitä. 

 

Nyt tarvitsevat apuamme erityisesti myöskin haitilaiset, jotka ovat kokeneet kovia. 

Haiti onkin yksi ulkomaalainen kohteemme yhteisvastuukeräyksessä. 

Siellä tarvitaan kipeästi vettä, ruokaa, suojaa ja lääkkeitä 

Sama tarve on Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan köyhissä maissa. 

 

Kurjuutta ja avuntarvetta on paljon. Yhteinen hyvä ei ole saavuttanut kaikkia sillä 

itsekkyys on niin suurta. 

Heikommat jäävät tässä globaalissakin maailmassa toisten jalkoihin ja jokapäiväistä 

toimeentuloa vaille. 

Tätä avuntarvetta kirkkomme on omalta osaltaan pyrkinyt lievittämään 

yhteisvastuukeräyksen kautta jo 60 vuoden ajan.   

Kotimaahan jää keräystuotosta 40% ja uskomaisiin kohteisiin 60%. 

 

Iso Tietosanakirja sanoo almujen antamisesta mm. seuraavaa: 

Ensiksi: Miksi tulee antaa? Ja vastaa: Koska Jumala käskee, samoin Jeesus ja koska 

Hän itsekin antoi. Lahjan antaminen on Jumalan kunnioittamista. 

 

Toiseksi. Kenen tulee antaa? Ja vastaus kuuluu, että rikkaiden. Sen joka voi antaa. 

Tähän voin tuoda oman kommenttini. 

 

Oma kokemukseni on kyllä sellainen, että anteliaampia ovat yleensä olleet 

köyhimmät, ne joilla itselläkään ei ole kovin paljon. 

Heillä on ilmeisesti ollut enemmän myötätuntoa puutteessa eläviä kohtaan. 

Tosin poikkeuksiakin on. 

 

Tätä ajatusta ei voi kuitenkaan yleistää. 

On niitäkin rikkaita, jotka ymmärtävät köyhyyden ja avaavat kukkaron nöyrejä 

auttaakseen heitä. 

Olen nyt näin paljon puhunut almujen antamisesta ja yhteisvastuukeräyksestä, ehkä 

senkin tähden, että tänään on virallinen yhteisvastuukeräyksen avaussunnuntai. 

Tänään myös presidenttimme avaa virallisesti yhteisvastuukeräyksen. 

 

Toiseksi myös sen tähden, että tuo hurskas ja Jumalaa pelkääväinen Kornelius, joka 

on ollut esillä, antoi paljon almuja köyhille. Se innoitti minua. 

Näillä almujen antamisella me emme kuitenkaan voi ansaita itsellemme pelastusta, 

sen paremmin kuin Korneliuskaan. 

Pelastuksen tuo meille Hän, jonka Maria-äiti ja Joosef-isä kantoivat pyhäkköön 

siunattavaksi. 



Samalla kun vanhemmat toivat pari metsäkyyhkystä ja kyyhkysenpoikaa 

uhrattavaksi, niin samalla he toivat Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen, joka oli 

aikanaan uhraava itsensä kansansa ja koko maailman syntien edestä uhriksi 

Jumalalle. 

Siitä jo tuo hurskas Simeon jo etukäteen iloitsi. Hän näki uskon silmin jo sen, mikä 

tehtävä Jeesuksella tulisi olemaan. 

Hän uskoi Jeesuksessa syntinsä anteeksiannetuiksi. 

Ja siitä hänen sydämeensä virtasi ilo ja kiitollisuus. 

 

Siinä Simeon julistaa myöskin ihanan evankeliumin, joka on tuleva kaikkien 

kansojen hyväksi. 

Hän sanoo tuon rauhan sanan jälkeen jakeissa 30-32: ”sillä minun silmäni ovat 

nähneet sinun autuutesi, 

31. jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, 

32. valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille." 

Siinä Simeon julistaa maailmalaajuisen lähetyskäskyn, jonka Jeesus 

ylösnousemisensa jälkeen vielä vahvistaa. 

Hän sanoo:  Matt.28:18-20: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja 

katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

 

Jo tässä yhdessä lähetyskäskyssä on maailmalaajuinen haaste viedä sanomaa kaikille 

kansoille. 

Meidän kenenkään, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen ei tarvitse olla yksin 

liikkeellä, sillä Herra lupaa olla meidän kanssamme aina maailman loppuun asti.   

 

Hän myös lupaa omilleen Pyhän Henkensä voimaksi. Tähän  Jumalan sanaan  me 

kaikki saamme luottaa. 

Siitä kertoo mm.Ap.t.1:8. Siinä kirjoitetaan: ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin 

te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko 

Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." 

 

Eikö olekin hieno kohta? 

Pyhä Henki on apumme jokaisena elämämme päivänä. Hän antaa meille myöskin sen 

tarvittavan voiman mitä me tarvitsemme. 

Ja vielä 5Moos.33:25 jakeessa sanotaan: ”Ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon 

sinun voimasikin.” 

 

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 07.02.2010 


