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Uudenvuodenpäivä 1.1.2007 
Jeesuksen nimessä 
Luuk. 2:21 
 
21. Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi 
oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, 
jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän 
sikisi äitinsä kohdussa. 

21. Kun kahdeksan päivää oli kulunut, ja 
lapsi oli ympärileikattava, hänelle annettiin 
nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle anta-
nut ennen hänen sikiämistään äitinsä koh-
dussa. 

 
Kansalaisuus ja tulevaisuus 

Mihin kansaan Sinä kuulut? Entä minkä varassa Sinä uskot selviytyväsi tulevai-
suudestasi? 
 
Tekstissämme ei suorastaan puhuta sanaakaan meistä, vain ja ainoastaan Jee-
suksesta. Silti sillä, mitä Jeesukselle tuona päivänä tapahtui, on ratkaiseva mer-
kitys juuri meille täällä ja tänään uuden vuoden vaihteessa.  
 

Suomen kansalainen 
Tiedämme kuuluvamme Suomen kansaan ja omaamme sen kansalaisoikeuden 
syntymämme perusteella ja odotamme, että pahan päivän tullen yhteiskunta 
huolehtisi meistä.  Kansalaisoikeus ja sen suomat edut edellyttävät kuitenkin sitä, 
että olemme valmiit noudattamaan maamme lakeja. Kansalaisuus on siis samal-
la suostumista hallittavaksi. 

 
Israelin kansalainen 

Israelin kansalaisoikeutta ei voinut saada pelkästään syntymällä juutalaisista 
vanhemmista. Jopa syntyperältään ei-juutalaisten oli mahdollisuus saada Israelin 
kansalaisoikeus sikäli kuin heidät ympärileikattiin. Raamatullisessa merkitykses-
sä Israelin kansalaisoikeus ei merkitsee  vain jäsenyyttä Israelin valtiossa ja 
suostumista sen lakien alaisuuteen vaan ennen kaikkea jäsenyyttä Jumalan 
kansaan ja suostumista Jumalan pyhän lain noudattajaksi ja sen tuomittavaksi.  
 
Ympärileikkaushan on sen liiton merkki, jonka Jumala solmi Aabrahamin kanssa. 
Ympärileikkaus, jossa ihminen riisutaan Jumalan edessä täysin paljaaksi ja alas-
tomasi viimeistä myöten, kertoo siitä, että ihminen tunnustautuu täysin riippuvai-
seksi Jumalasta ja samalla suostuu täysin ja kokonaan noudattamaan Jumalan 
lakia. 
 
Israelin kansalaisoikeuteen sisältyy niin valtavat siunaukset, että kristillistä seu-
rakuntaa on halki aikojen kutsuttu hengelliseksi Israeliksi. Paavali kuvaa niitä 
näin: 
4. He ovat israelilaisia: heidän on lapseus, kirkkaus, liitot, lain saaminen, juma-
lanpalvelus ja lupaukset. 5. Heidän ovat isät, ja heistä on Kristus ihmisyyden 
puolesta, hän, joka on yli kaiken Jumala, iäti ylistetty, aamen! (Room.9:4-5) 
 
 Paavali jatkaa kuvaamalla ihmisen pelastusta nimenomaan liittämisenä niihin 
suunnattoman suuriin lupauksiin, jotka uskon isälle Aabrahamille annettiin: 
"12. Te olitte siihen aikaan ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vie-
raita lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.  
13. Nyt sitä vastoin, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, te ennen kaukana ol-
leet olette päässeet lähelle Kristuksen veressä. …19. Te ette siis enää ole vierai-
ta ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä." (Ef. 
2:12-13,19) 
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Ympärileikkaus 
Kahdeksantena päivänä syntymästä tapahtuneen temppelikäynnin yhteydessä 
Jeesus ympärileikattiin. Näin Hänestä tuli Israelin kansan jäsen ja samalla Hänet 
siirrettiin Jumalan antaman Mooseksen lain alaisuuteen. Se, että lain Antaja itse 
asettuu lakinsa alaisuuteen, kertoo Jumalan suuresta nöyryydestä ja samalla 
Hänen pelastustahdostaan. 
 
Paavali toteaa Vanhan liiton opetuksen mukaisesti: 
"Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan 
Jumalan käskyjen pitäminen."  (1. Kor. 7:19)  
Pelkkä ympärileikkaus ei siis riitä todellisen Jumalan kansan jäsenyyteen, tarvi-
taan Jumalan lain täydellistä noudattamista. Ympärileikkaus on siis lakiliiton 
merkki ja vain sellainen, joka täysin ilman ainoatakaan lain rikkomista noudattaa 
sitä, voi sen liiton varassa pelastua.  
 
Ympärileikkaus ei kuitenkaan ollut vain liitto lakiin vaan myös merkki siitä, että 
ihminen ei lakia kykene noudattamaan, vaikka sen vaatimukset ja tuomiot ovat-
kin oikeat. Ympärileikkaus oli myös uskonliiton merkki. Jo Vanhan testamentin 
hurskaat tunnustivat, etteivät he ole Jumalan lakia noudattanut ja siksi he turvau-
tumaan uskon tiehen. Jumalan pyhän lain vaatimusten edessä he etsivät turvaa 
anteeksiantamuksesta syntiuhrien toimittamisen kautta. He katsoivat uskossa 
eteenpäin siihen Jumalan Karitsaan, joka oli tuleva pelastamaan heidät lain kiro-
uksesta.  
 
Nyt jouluna tuo Jumalan lupaama Vapauttaja oli saapunut ja ensimmäiseksi Hä-
net ympärileikattiin ja asetettiin lain alle. Nyt oli tullut ensi kertaa se, joka myös 
kykeni koko lain viimeistä piirtoa myöten täyttämään. Jeesus ei tullut lakia ku-
moamaan vaan täyttämään sen meidän sijaisenamme.  

 
Jeesus lain täyttäjä  

Jeesuksen elämä täällä ajassa oli alusta loppuun täydellistä Jumalan lain nou-
dattamista. Kun laki vaati täydellistä rakkautta, täydellistä kuuliaisuutta Jumalan 
tahdolle, täydellistä synnittömyyttä, täydellistä oikeudenmukaisuutta, täydellistä 
totuutta, täydellistä laupeutta ja nöyryyttä, tämän kaiken Jeesus elämässään 
täytti.  
 
Isä Jumala antoi sekä Jordanilla että kirkastusvuorella julkisen lausunnon siitä, 
että Jeesus oli Hänen rakas Poikansa ja mittana oli Jeesuksen täydellinen kuu-
liaisuus Jumalan tahdolle aina ristin sovittavaa rakkautta myöten. 

 
Vanhurskautus - turvapaikka 

Jumalan laki vaatii siis täydellistä elämää ja samalla uhkaa iankaikkisen tulen 
rangaistuksella, jokaista sellaista, joka ei lakia täytä. Jeesukseen turvansa pane-
va voi olla turvallisella mielellä näin hirvittävien lain vaatimusten edessä, koska 
Jeesus itse meidän sijaisenamme täytti sekä lain vaatimuksen täydellisestä elä-
mästä että otti kantaakseen ristin puulla sen iankaikkisen tulen rangaistuksen, 
joka olisi meille kuulunut.  
 
Kun Jumala lukee syntisen ihmisen vanhurskaaksi eli siis Jumalan vaa'alla hurs-
kaaksi mitatuksi, se perustuu siihen, että syntisen synti siirretään Jeesuksen 
synniksi ja rangaistus annettiin Jeesukselle, ja Jeesuksen täydellinen lain nou-
dattaminen siirrettään syntisen hyväksi ja hänet palkitaan sen mukaan taivaalla 
ja iankaikkisella kirkkaudella. 
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Kun viimeisellä tuomiolla ihmettelemme, milloin kävimme sairaita ja vangittuja 
katsomassa, milloin ruokimme nälkäisiä ja vaatetimme alastomia, syy on siinä, 
ettemme me niitä tekoja tehneetkään, vaan Jeesus teki ne meidän sijastamme ja 
ne luettiin meidän teoiksemme.   

 
Pyhitys – pelastuksen seuraus, ei syy 

Uskova kristitty haluaa kyllä Pyhän Hengen voimasta täyttää elämässään Juma-
lan tahtoa, mutta ei siksi, että voisi Jumalan tahtoa noudattamalla pelastua, vaan 
siksi, että hän on jo vanhurskautettu ja siksi pelastunut.  
 
Pyrkiessään Jumalan tahtoa noudattamaan hän törmää jatkuvasti omasta synti-
sestä luonnosta nouseviin lankeemuksiin ja joutuu niistä jatkuvasti tekemään pa-
rannusta, mutta kilvoituksen keskellä hän tietää kaiken aikaa, että Jeesus on hä-
nen vanhurskautensa eikä hänen taivasosansa riipu siitä, kuinka hyvin hän on-
nistuu kilvoituksessaan. 

 
Kasteen liitto 

Jos ympärileikkaus on Vanhan testamentin liitto lakiin, niin kaste on Uuden tes-
tamentin liitto evankeliumiin. Kasteen liitossa uskova ihminen asetetaan armon 
alle, hänet liitetään Jeesuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemiseen.  

 
"Hänessä te olette saaneet ympärileikkauksen, joka ei ole käsin tehty, Kristuk-
sen ympärileikkauksen, syntiturmeluksen pois riisumisen. Teidät on hänen kans-
saan haudattu kasteessa, jossa teidät on hänen kanssaan myös herätetty uskon 
kautta, minkä vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte 
kuolleet rikoksiinne ja turmeltuneen luontonne uudistumattomuuteen, hän teki 
eläviksi Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. (Kol. 2:11-13) 

 
Nimi Jeesus 

Kasteen liitossa on kysymys tuosta ihanasta Jeesus-nimestä, joka temppelissä 
ympärileikkauksen yhteydessä annettiin joulun Lapselle.  
 
Tekstimme korostaa, että nimen valinta ei tapahtunut täällä maan päällä, vaan 
taivaassa. Niin kuin tuo nimikin, pelastus tulee ylhäältä Jumalan luota ja on meil-
le täysin ansaitsemattoman armon lahja. Enkeli ilmoitti Joosefille:  
"Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa hei-
dän synneistään." (Matt. 1:20-21) 
 
Nimi Jeesus, hepreaksi Joshua, tarkoittaa "Jumala on pelastus" tai "Jumala on 
autuutemme".   
 
Näin taivaassa annetulla nimellä tänäänkin meille kerrotaan, että vain Jumala voi 
pelastaa ihmisiä ja Hän myös sen tekee, mutta Jumalan pelastus voi tulla vain ja 
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta.  
 
Ei ole olemassa mitään muuta nimeä, jossa ihmiset voisivat pelastua. Vain liit-
täminen Jeesuksen täydelliseen elämään ja syntien lopulliseen ja täyteen sovi-
tukseen voi avata ihmiselle oven Jumalan kansan jäsenyyteen ja taivaaseen.  
 
Hänen nimessään ja veressään meille julistetaan syntien anteeksiantamusta tä-
nään, sillä velkamme on maksettu ja syntimme sovitetut. Sinäkin saat turvata 
Jeesuksen ihmeelliseen nimeen menneisyyttäsi ajatellessasi. Saat olla vapaa 
synnin taakasta. Menneet syntisi on pyyhitty pois, saat kuulua Herran vapautta-
maan hengelliseen Israeliin, joka on matkalla iankaikkiseen tulevaisuuteen. 
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Usko ja kaste 
Jos ympärileikkausliitto edellytti lain noudattamista niin kasteen liitto edellyttää 
uskoa eli yksinkertaista turvautumista ja luottamista Jeesukseen. Usko on siis 
oman itsensä, koko menneen syntisyytensä ja koko tulevan elämänsä jättämistä 
Jeesuksen käsiin. Hän sen teki ja hän sen vastaisuudessakin tekee, sillä Hänen 
nimensä, Hänen virkansa on pelastaa. Hän on Vapahtaja. 
 
Uskokaan ei ole ihmisteko, vaan Jumalan Sana synnyttää sen ja taivuttaa ihmi-
sen tunnustamaan syntinsä ja huutamaan apua Jeesukselta.  
 
Lopuksi japanilaisen rouvan Eiko Satoon todistus esimerkkinä siitä, miten ah-
distunut ihminen löytää levon Jeesuksen nimessä: 

 
"Minua ajoi etsimään pelastusta seuraavanlainen elämäntilanne. Tuolloin lukion ensim-
mäisellä luokalla ollut poikani kieltäytyi menemästä kouluun, kun toinen lukukausi oli 
alkamassa. Siihen asti hän ei ollut osoittanut mitään oireita koulupelosta, joten yllätyin ja 
rupesin murehtimaan hänen tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Kuvittelin tuolloin ihan 
tosissani, ettei pojallani olisi mitään tulevaisuutta, ellei hän valmistuisi yliopistosta.  
 
Juuri silloin sanomalehden välistä löytyi ilmoitus, jossa luvattiin 13 euron hinnasta rat-
kaisua ahdistaviin ongelmiin. Kun nyt ajattelen, niin eihän rahalla voi tällaisia ongelmia 
ratkaista, mutta silloin etsin niin kovasti apua hätääni, että menin ilmoitettuun paikkaan. 
Kun kerroin asiani, minulta alettiin kysellä oman menneisyyteeni liittyviä asioista. Vas-
tasin rehellisesti kysymyksiin. Tällöin syyksi poikani tilaan selitettiin se, mitä minä olin 
menneisyydessäni tehnyt. Kuulemani kauhistutti minua ja aloin syyttää itseäni. Kun sy-
dämeni ja mieleni oli täynnä vain sitä, miten saisin poikani takaisin kouluun, en kyennyt 
rauhalliseen harkintaan, vaan maksoin ensimmäisellä kerralla 13 euroa. Seuraavalla ker-
ralla menin 200 euroa mukanani, mutta sitä seuraavalla kerralla minulta vaadittiin jo 
7000 euron maksua. Kysymykseni, miksi pitäisi maksaa niin valtava summa, vastattiin: 
"Tarvitsen tuon summan rukoillakseni apua pojallesi!" Kun kysyin, mitä minun sitten pi-
täisi tehdä, minulle kerrottiin aivan tosissaan, että minun pitäisi nousta joka aamu aikai-
sin ja siivota vessa. 
 
Ihmettelin, mahtaisiko poikani todellakin saada avun tuollaista tekemällä. Kun aloin 
epäillä touhua ja suurta rahasummaa vaadittaessa lopulta ilmoitin, että tämä saa nyt riit-
tää, niin yhdessä hetkessä asenne minuun muuttui ja minua alettiin panetella ja uhkailla. 
 
Mutta tuo syyttely palautti mieleeni nuoruudessa tekemieni syntieni muiston. Surkeat 
asiat painoivat raskaina sydämelläni. En tiennyt, miten voisin sovittaa vuosien takaiset 
lankeemukseni. Sietämätön tuska sisimmässäni palasin kotiini. Syytös, että poikani on-
gelmat olivat minun syytäni, ei antanut minulle hetkenkään rauhaa. Siksi tartuin aiemmin 
lähistöllä asuvalta kristityltä saamaani kutsulappuun ja etsin tieni tuohon kristilliseen 
kirkkoon. 
 
Kirkon pastori kertoi, että minun ei tarvitsisi olla epätoivoinen, sillä Jeesus kykenee pe-
lastamaan ja auttamaan. Hän rohkaisi minua hirveässä tuskassani. Sitten hän laski hiljaa 
kätensä minun olkapäälleni ja rukoili puolestani. 
 
Mieleni rauhoittui, lainasin kirkosta Raamatun ja aloin ahmien lukea sitä. Seuraavasta 
sunnuntaista lähtien aloin käydä jumalanpalveluksissa. Viikolla pidettävässä Raamattu-
piirissä aloin kysellä, kuka Jeesus oikeastaan oli. Etsin tosissani vastausta kysymykseen, 
miten minä voisin pelastua. 
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Seitsemän viikkoa siitä, kun aloin käydä kirkossa,  aivan yllättäen kesken  jumalanpalve-
luksen sydämeeni laskeutui selkeä taju siitä, että Jeesus on Jumala. Minulle, joka olin 
koko sydämestäni etsinyt apua ja pelastusta, annettiinkin ylhäältä usko siihen, että Jeesus 
on Jumala. 
 
Tunsin, miten kaikki hartioilla olleet taakkani putosivat pois. Sydämeni täytti rauha. 
Koin, että voin täydellä luottamuksella jättää kaikki asiani Jumalan käsiin. 
 
Mutta kun sitten palasin yksin kotiin, en voinut olla ihmettelemättä, miten olin yhdessä 
hetkessä voinut saada uskon sydämeeni. Siihen asti olin kuvitellut saavani aikaan jotain 
tekemisilläni ja sinnikkyydelläni. Mutta kun minut havahdutettiin todellisuuteen, että 
omin voimin en saa mitään aikaan, olen  liikkumaan kykenemätön heikko olento, saa-
toinkin avata koko sydämeni Jeesukselle Kristukselle ja ottaa Hänet vastaan Vapahta-
janani. 
 
Tuona, saatoin jättää myös poikani asiat Jumalan käsiin. Siitä hetkestä minä, joka olin 
luottanut omaan voimaani mutta ajautunutkin omissa ajatuksissani tuskan pyörreimuun, 
aloin rukoilla, että voisin yhä syvemmin luottaa Jumalaan. 
 
Kun sain lahjaksi uskon, ajattelin olevani pelastunut. Mutta siinä vaiheessa minulla ei 
vielä ollut varmuutta siitä, että olinko saanut syntini anteeksi. Olin onnistunut kätkemään 
menneisyyteni häpeän, mutta syntieni synkkä todellisuus säilyikin kipuna sydämessäni. 
Jumala käytti poikani koulupelkoa paljastaakseen sydämeeni kätketyt synnit ja vapaut-
taakseen minut niistä sovitustyönsä kautta. Hän kutsui minut tällä tavalla sisälle syntien 
anteeksiantamukseen, joka tapahtui kasteessani. 
 
Vuoden 1991 joulukuun 22. päivänä kastehetkellä tunnustin Jumalan edessä syntini: 
"Herra armahda minua. Syntini ovat minun, eivät poikani!" Se Jeesus Kristus, joka ru-
koili ristin puulla "Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät", otti minun-
kin syntieni rangaistuksen kannettavakseen. 
 
Jeesuksen Kristuksen kallis ristin uhri antoi myös minun sydämelleni anteeksiantamuk-
sen. Sain vakuuden Hänen rakkaudestaan. Tänään kiitän Jumalaa siitä lahjasta, että syn-
nit anteeksi saaneena saan vaeltaa uudessa elämässä Hänen edessään ja Häntä rukoillen. 

 
Entä sinä? 

Onko Sinulla jo Jeesuksen nimen tähden taivaan kansalaisoikeus? Ellei, Herra 
kutsuu Sinua tänään tulemaan ja tunnustamaan syntisi ja omistamaan armah-
duksen Hänen täytetyn uhrinsa tähden.  
 
Jos jo olet Herran tiellä, nosta pääsi ja kiitä suurta Vapahtajaasi ja anna kiitokse-
si vuotaa sillä tavalla yli, että muutkin saisivat kuulla ainoasta nimestä, joka pe-
lastaa. 

 
 
 
 
 
 
 


