
ISÄNI HUONE
Luuk. 2:39-52

39.  Toimitettuaan  kaiken,  mitä  Herran  laki
vaati,  he  palasivat  Galileaan,  kotikaupun-
kiinsa Nasaretiin. 
40. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisau-
della, ja Jumalan armo oli hänen yllään. 
41.  Jeesus  kaksitoistavuotiaana  temppelis-
sä 
42.  Kun  Jeesus  oli  kahdentoista  vuoden
ikäinen, he menivät jälleen juhlille, niin kuin
tapa oli. 
43. Niiden päivien päätyttyä he lähtivät ko-
tiin,  mutta  Jeesus-poika  jäi  Jerusalemiin.
Hänen vanhempansa eivät huomanneet sitä
44. vaan arvelivat hänen olevan matkaseu-
rueessa ja kulkivat päivän matkan. Sitten he
alkoivat etsiä häntä sukulaisten ja tuttavien
joukosta. 
45. Kun he eivät löytäneet, he palasivat Je-
rusalemiin etsien häntä. 
46. Kolmen päivän kuluttua he löysivät Jee-

suksen temppelistä, jossa hän istui opettaj-
ien  keskellä  kuunnellen  heitä  ja  kysellen
heiltä. 
47. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, ihmetteli-
vät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan. 
48. Hänet nähdessään hänen vanhempansa
hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi: "Poi-
kani,  miksi  teit  meille  näin?  Isäsi  ja  minä
olemme huolestuneina etsineet sinua." 
49. Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua et-
sitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla
Isäni huoneessa?"  
50.  Mutta  he eivät  ymmärtäneet,  mitä hän
heille puhui. 
51. Jeesus lähti heidän kanssaan, tuli Nasa-
retiin ja oli heille kuuliainen. Mutta hänen äi-
tinsä kätki kaiken tämän sydämeensä. 
52. Ja Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja
armossa, Jumalan ja ihmisten edessä.

Mistä Sinä etsit Jeesusta? 
Miten lapsen alamaisuus ja aikuisen alamaisuus eroavat toisistaan? 
Miten Sinä selvisit omasta murrosiästäsi, entä lastesi? 
Mikä merkitys on temppelillä ja tavanmukaisella kirkossa käynnillä?
Kuka ja millainen Jeesus on?
Mitä Jeesuksen elämä ennen julkista toimintaa merkitsee meille?

Jeesuksen lapsuus
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin antaa valoa tämän päivän teksti, joka on ainut-
laatuinen raamatunkohta kertoessaan Jeesuksen lapsuuden ajan tapahtumista syn-
tymän ja julkisen toiminnan alun väliltä. On toki muutamia viittauksia, joista voimme
päätellä, että Jeesus kasvoi ainakin seitsenlapsisessa perheessä vanhimpana poi-
kana. Muut olivat Marian ja Joosefin lapsia. Perimätiedon mukaan Joosef kuoli Jee-
suksen ollessa 19 -vuotias ja Jeesus vastasi siitä lähtien perheen taloudesta julki-
sen toimintansa alkuun asti toimimalla puusepän ammatissa. 

Tapakristillisyys
Mooseksen laki edellytti  kaikkien juutalaisten miesten kokoontuvan kolmesti  vuo-
dessa temppeliin viettämään juhlaa Herran kasvojen edessä. Lapset tulivat 13- vuo-
tiaina ikään, jonka jälkeen heidänkin edellytettiin noudattavan lakia. Temppeli-
juhlista tärkein oli pääsiäinen, jota vietettiin Egyptin orjuudesta pääsemisen muistok-
si. 

”He menivät jälleen juhlille, niin kuin tapa oli.” Maria ja Joosef noudattivat tapaa.
Myöhemmin evankeliumeista näemme, että Jeesus kävi myös joka sapatti synago-
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gajumalanpalveluksessa.  Hengellisen  elämän  ylläpitäminen  edellyttää  tiettyjä
tottumuksia ja tapoja. Sellaisia ovat säännölliset jumalanpalvelukseen osallistumi-
set, päivittäiset Raamatun luku- ja rukous hetket. On sanottu: ”Varjele Sinä tapa,
niin tapa varjelee Sinua!” 

Matka Galilean Nasaretista Jerusalemiin kesti jalan kaksi tai kolme päivää. Matka
tehtiin niin, että miehet ja naiset kulkivat eri ryhmissä ja illalla leiriydyttäessä perheet
majoittuivat yhdessä omiin telttoihinsa. Lasten oli lupa kulkea joko isänsä tai äitinsä
kanssa. Siksi ei ole ihme, että Maria ja Joosef huomasivat Jeesuksen puuttuvan
seurueesta vasta illalla leiriydyttäessä, sillä Maria ajatteli varmaan Jeesuksen ole-
van Joosefin ryhmässä ja päinvastoin.

Jeesus kadoksissa
Millaiset tunteet mahtoivatkaan risteillä Marian ja Joosefin sielussa, kun he huoma-
sivat,  että  Jeesus puuttui  matkaseurasta.  Vasta  kolmantena päivänä he löysivät
Jeesuksen temppelistä. Jokainen äiti tai isä osaa kuvitella miltä tuntuu, jos oma lap-
si on kadoksissa ei vain muutamia tunteja vaan jopa kolmatta päivää. (Tässä on
usein nähty viittaus siihen, että Jeesus oli ristin kuoleman jälkeen haudatta kolman-
teen päivään asti.)

Maria ja Joosef saattoivat syyttää toinen toistaan huolimattomuudesta, mutta sen li-
säksi huoli pani heidät vakavasti rukoilemaan Jumalaa ja ahdistuneina miettimään
omaa kyvyttömyyttään hoitaa Jumalalta saatua tehtävää huolehtia omasta lapses-
taan.

Maria ja Joosef alkoivat sitten hädissään etsiä Jeesusta aivan väärästä paikasta eli
sukulaisten ja matkaseurueen joukosta. Vasta etsinnän osoittauduttua turhaksi he
älysivät lähteä takaisin Jerusalemiin eli paikkaan, jossa he olivat viimeksi Jeesuk-
sen nähneet. Jeesus löytyi sitten temppelistä.

Tässä tilanteessa on nähty kuva siitä, miten tämänkin päivän kristityt helposti huo-
liensa ja vaikeuksiensa keskellä lähtevät etsimään Jeesusta avukseen aivan vää-
rästä paikasta. Jeesus ei löydy ystävien eikä sukulaisten joukosta vaan temppelistä
eli siis paikasta, jossa Herra on ilmoittanut puhuvansa meille Raamatun sanan väli-
tyksellä. Jos siis haluat löytää Jeesuksen ja Hänessä aidon vapauden huolistasi,
niin etsi Häntä seurakunnasta, sieltä missä Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan
puhtaasti ja oikein.

Miksi Jeesus ei kertonut jäävänsä temppeliin?
Aika moni  on asettanut  Jeesuksen  käytöksen  tässä tilanteessa  kyseenalaiseksi.
Eikö Jeesus tehnyt  väärin,  kun Hän ei kertonut etukäteen jäävänsä Jerusalemin
temppeliin? Jeesuksen vastaus kertoo, että Marian ja Joosefin huoli oli perusteeton.
On itsestään selvää, että Jeesus on siellä, missä Hänen Isänsäkin. Temppeli oli Hä-
nen oikea kotinsa, koska Jumala oli Hänen oikea Isänsä. Maria ja Joosef kyllä tiesi-
vät asian aivan Jeesuksen syntymästä asti, mutta eivät osanneet soveltaa oikeaa
tietoaan tähän tilanteeseen.

Itse asiassa Jeesuksen menettely oli  viesti  Marialle ja Joosefille.  ”Olen nyt tullut
ikään, murrosikään, jolloin siirryn teidän Jumalalta saamanne vanhemmuuden auk-
toriteetin alta suoraan ja välittömään suhteeseen Isään, Hänen auktoriteettinsa alle.
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Tämän viestin vastaanottaminen merkitsi Marialle ja Joosefille tuskaa ja sitä, että he
eivät ymmärtäneet tuossa tilanteessa Jeesuksen menettelyä, mutta se oli välttämä-
tön viesti.

Jumalan menettelytapoihin kuuluu sekin, että joudumme niin huoltemme ahdista-
miksi, että meille ei jää muuta tietä eteenpäin kuin tulla Jeesuksen luo temppeliin ja
oppimaan Häneltä.

Murrosikä on välttämätön
Kun Jumala antaa meille vanhemmuuden tehtävän, tulee se aika, jona meidän on
luovutettava lapsemme Jumalan auktoriteetin alaisuuteen. Tämä murrosiän taite-
kohta on sekä lapselle että vanhemmille vaikea. Sitä lisää toki meidän luontainen
syntisyytemme ja halumme pitää kiinni siitä, mihin olemme tottuneet. Vanhemmat
eivät ymmärrä lapsiaan eivätkä lapset vanhempiaan, mutta silti siirtyminen murros-
iän kautta suoraan vastuulliseen suhteeseen Jumalan edessä on välttämätön. Jos
murrosikää yritetään estää ja lapsia pidetään väkisin väärällä tavalla vanhempien
vallan alla, seurauksena saattaa olla syviä kriisejä ja jopa sairastumista myöhem-
mällä iällä.

Mitä Jeesus teki temppelissä?
Tekstimme alku kertoo, että Jeesus "täyttyi viisaudella" ja "varttui viisaudessa". Se
kertoo Jeesuksen olemuksen syvästä salaisuudesta. Jeesus oli täydellinen ihminen
siinkin suhteessa, että Hän kävi lävitse kaikki ihmisen kasvun vaiheet. Samalla Hän
on kuitenkin myös täydellinen Jumala, joka itse oli antanut esimerkiksi Vanhan Tes-
tamentin Mooseksen ja profeettojen välityksellä. Siksi Hän tiesi ja tunsi kaikki kirjoi-
tukset, joita temppelin papisto ja kirjanoppineet päivittäin tutkistelivat. 

Kun Maria ja Joosef saapuivat temppeliin, he löysivät Jeesuksen kirjanoppineiden
ringin keskeltä opettamasta näitä kansan opettajiksi kutsuttuja. Inhimillisesti ajatel-
len temppelin oppineet pitivät ryhmän keskellä istuvaa Jeesusta nerona. He eivät
nähneet, että Jeesus sai kaiken Isältään. Hän puhuukin Isästään tavalla, joka tuo
mieleen  psalmirunouden  messiaaniset  ennustukset.  Myöhemmin   Johanneksen
evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Minä teen vain sitä, mitä Isä tekee, elän Isän kautta
ja puhun sen, minkä Isä oli minulle opettanut. Jeesus oli ja on yhtä Isän kanssa. 

Nuori Jeesus on pyhäkkökeskusteluissa ja pääsiäislammasta nautittaessa jo val-
mistautumassa omaan  messiaaniseen  sovittajatehtäväänsä.  Pääsiäisaterian  kes-
kushan  oli happamaton leipä ja teurastetun karitsan syöminen. Jeesus oli se Juma-
lan valitsema täydellinen uhrilammas, joka antoi henkensä meidän syntiemme si-
jaiskärsijänä. Ehtoollisen salaisuudessa me pääsemme osalliseksi Jeesuksen ruu-
miista  ja verestä ja niiden kautta Jumalan anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen
elämän lahjasta. 

Temppeli
Myöhemmin julkisen toiminnan aikana Jeesus osoitti, miten tärkeä Jumalan valitse-
ma Jerusalemin temppeli Hänelle oli. Jumala oli valinnut temppelin paikaksi, jossa
Hän ilmestyi kirkkaudessaan ja ilmoittamalla sanansa. Temppelin uhripalveluksen
oli määrä muistuttaa ihmisten syntisyydestä ja siitä, että vain Jumalan valmistaman
uhrin kautta voidaan lähestyä Jumalaa sovituksen varassa.
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Puhdistaessaan temppelin kahteen otteeseen ajamalla sieltä kaikenlaiset kaupuste-
lijat ulos, Jeesus korosti, että temppeli oli tarkoitettu rukouspaikaksi, jossa saadaan
kertoa Jumalalle kaikki tarpeet ja missä soi kiitos ja ylistys Jumalan armosta.

Kun sitten Jerusalemin temppeli hävitettiin, se johtui siitä, että Pyhän Hengen vuo-
dattamisen jälkeen Jumala valitsi asumuksekseen oman seurakuntansa ja sen yk-
sittäisten jäsenten ruumiin. Siksi meille on luovuttamattoman tärkeää kokoontua yh-
teen yhteisenä Jumalan asumuksena ja pyhittää myös oma sydämemme Pyhän
Hengen asumukseksi.  Sydämestä lähtee elämä. Se merkitsee sydämen taivutta-
mista Jumalan sanan hallintaan silloinkin, kun omat tunteemme ja halumme veisivät
meitä toiseen suuntaan.

Jeesus oli Marialle ja Joosefille kuuliainen . 
Palattuaan Nasaretiin  Jeesuksen kuuliaisuus Joosefia ja  Mariaa kohtaan ei  ollut
enää lapsen tottelevaisuutta, vaan vapaasti palvelukseen suortuvan, rakkaudesta
nousevaa aikuisen kuuliaisuutta. Tuosta hetkestä Jeesuksen julkisen toiminnan al-
kuun kesti vielä 20 pitkää vuotta. Niiden aikana Jeesus ei tehnyt ainoatakaan ihmet-
tä tai tunnustekoa. Sen sijaan Hän palveli puuseppänä perhettään ja asiakkaitaan
eläen samalla jatkuvassa yhteydessä taivaallisen Isän kanssa.

Tämä Jeesuksen tavallinen elämä, joka oli kuitenkin sikäli tavatonta, että hän ei mil-
loinkaan tehnyt syntiä, ei ole vain meille esimerkki uskovan normaalista elämästä
yhteiskunnassa ja kodissa. Hänen elämänsä tapahtui myös meidän hyväksemme.
Hän eli sellaisen elämän, joka kelpaa Jumalalle. Kun Hän sitten ”autuaassa vaihto-
kaupassa” otti kantaakseen meidän syntimme ristin puulle, Hänen pahakseen luet-
tiin meidän syntimme ja meidän hyväksemme luettiin Hänen synnitön ”tavallinen”
elämänsä. Siksi se minkä Isä sanoi Jeesuksesta kasteen yhteydessä: ”Tämä on mi-
nun rakas Poikani!” sanotaankin meidän hyväksemme muodossa: ”Sinä ole minun
rakas lapseni Jeesuksen tähden!”

Entä Sinä?
Onko Jeesus sinulta yhä kadoksissa? Jos niin on, lähde etsimään Häntä sen temp-
pelin keskeltä, jossa Jumala puhuu Sanansa kautta!

Jos  olet  jo  löytänyt  Jeesuksen,  anna  Hänen  hyvän  Henkensä  hallita  sydämesi
temppeliä ja ole arkielämän pienissä ja suurissa tehtävissä ja valinnoissa kuuliainen
Hänen sanalleen!
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