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Jeesuksen läsnäolo 
Vanhan testamentin aikana

Raamatun alkulehdillä Jumala asteli paratiisissa 

Aadamin ja Eevan tykönä. Syntiinlankeemuksen 

jälkeen yhteys Jumalaan ei voinut olla enää tällaista 

läheistä kanssakäymistä. Silti Vanhan testamentin 

lehdiltä luemme monia kuvauksia Jumalan ja ihmisten 

kohtaamisesta. Näissä Jumalan näyttäytymisissä, teofa-

nioissa ihmiset saattavat jopa nähdä Jumalan. Muista-

kaamme vaikkapa profeetta Jesajan kutsumusnäkyä 

Jerusalemin temppelissä. Jesaja näki Herran taivaalli-

sella istuimellaan, ja Jumalan vaatteen liepeet täyttivät 

temppelin (Jes. 6).

Valtava Jumalan ilmestyminen oli myös se, kun Israe-

lin vanhimmat nousivat Mooseksen kanssa Siinain 

vuorelle. Ja Mooses ja Aaron, Naadab ja Abihu ynnä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta nousivat 

vuorelle. Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas 

kuin itse taivas. Eikä hän kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja 

joivat. (2. Moos. 24:9–11).

Mitä meidän olisi ajateltava näistä ja muista ilmestyksistä sen valossa, että Johanneksen evankeliumista 

luemme seuraavat sanat: Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; (Joh. 1:18)? Kenet Vanhan testamen-

tin pyhät ihmiset sitten oikein näkivät? Mainitun jakeen jatko antaa vastauksen: ainokainen Poika, joka on 

Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Sana ”ilmoittaa” voitaisiin kenties paremmin kääntää sanoilla: tehdä 

tiettäväksi. Tämä Johanneksen evankeliumin kohta on vahvasti osoittamassa, että kun Vanhan testamentin 

pyhät kohtasivat Jumalan, he kohtasivat juuri Jeesuksen. Jeesus oli jo Vanhassa testamentissa se, joka teki 

Isän tiettäväksi. Niinpä hän myös Johanneksen evankeliumissa sanoo opetuslapsilleen: Joka on nähnyt 

minut, on nähnyt Isän (Joh. 14:9).

Käsitys, että Jeesus vaikutti Israelin historian vaiheissa ja oli kansan keskellä läsnä, näkyy selvästi myös 

muiden Uuden testamentin kirjoittajien kohdalla. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavali vertaa seura-

kunnan elämän alkua kasteessa ja sunnuntaisin tapahtuvaa ehtoollisen viettoa Israelin erämaavaellukseen. 

Paavali sanoo selvästi, että Jeesus oli Israelin luona sen erämaavaelluksen aikana: isämme olivat kaikki 

pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät 

T
T

Isä PH

Poika



kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki 

samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat 

hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se 

kallio oli Kristus (1. Kor. 10:1–4).

Paavali varoittaa kohdassa korinttolaisia 

seuraamasta erämaassa vaeltaneen tottelemat-

toman Israelin kansan esimerkkiä, ja sanoo: 

Älkäämme myöskään kiusatko Kristusta, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surman-

sa. (j. 9). Meidän käännöksissämme tosin on sanan Kristus sijasta sana ”Herra”. Tämä on erikoinen asia, 

sillä sana ”Kristus” on vanhimmissa käsikirjoituksissa. Sen mukaan kohdan kääntävät vaikkapa englannin-

kielisessä maailmassa yleisimmin käytetyt New International Version (NIV) ja King James Version (KJV). 

Kristus siis vaelsi Israelin kansan kanssa erämaassa. Hän oli läsnä, juotti ja ruokki, sekä vieläpä tuli kansan 

kiusaamaksi.

Tärkeää on lopuksi kiinnittää huomiota siihen, että vaikka Jeesus oli se Jumala, joka jo Vanhassa liitossa oli 

todellisesti omiensa keskellä läsnä, myös koko Kolminaisuus löytyy Vanhasta testamentista. Luther osoittaa 

tämän vaikkapa sellaisesta tekstistä kuin Jesajan kirjan luku 50, joka alkaa sanoilla: Näin sanoo Herra (Jes. 

50:1). Mitä tämä Herra Jumala sitten luvussa sanoo? Jumala sanoo vaikkapa näin: Herra, Herra on avannut 

minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran 

revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. (Jes. 50:5–6). Herra Jumala siis sanoo, että Herra 

Jumala on avannut hänen eli Jumalan korvat. Näin Luther osoittaa, kuinka teksti puhuu jo selvästi Jumalan 

kaksinaisuudesta: Isästä ja Pojasta. Mutta siellä, missä ovat Isä ja Poika, siellä on myös Jumalan Henki, 

Pyhä Henki. Hän on vaikuttanut niin, että Jesajan kautta tämä teksti on tullut kirjoitetuksi.

Jeesus on siis läsnä jo Vanhassa testamentissa. Hän on Jumalan 

kasvot, joiden kautta Isä tullaan tuntemaan. Nämä kasvot on 

ratkaisevasti käännetty meitä päin, kun Jeesus on kertakaikki-

sesti ottanut ihmislihan neitsyt Marian kohdussa. Näitä kasvoja 

Pyhä Henki meille tänäänkin kirkastaa osoittaen ristillä edes-

tämme kärsineen ja kuolleen, mutta kuoleman voittaneen 

Jeesuksen laupiaita armokasvoja.
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Seurakuntamme talous rakentuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisen kanna-

tuksen varaan. Kannatus muodostuu kolehdeista ja kannatustilisiirroista.

Viime vuoden 2017 tulos seurakuntamme osalta jäi 4582 euroa miinukselle. 

Kannatustilille maksuja oli kertynyt enemmän kuin vuonna 2016, vastaa-

vasti kolehtikertymä oli pienempi kuin edeltävänä vuonna.  Yhteensä tulot 

olivat 36.003 euroa. Menoista suurin erä oli palkat ja siihen liittyvät kulut.

Kaikki menot yhteensä olivat 40.585 euroa. Tämän vuoden budjetti on laadittu ns. 0-budjetiksi edellisen 

vuoden pohjalta. Jotta saisimme katettua kaikki kulut, kannatus- ja kolehtituottoja tulisi saada tänä vuonna 

noin 40.200 euroa.  Tammi- ja helmikuun osalta menot ovat noin 1300 euroa suuremmat kuin tulot. Oheen 

tulevat vielä kannatustilin tiedot.  Viite on tärkeä muistaa merkitä, koska sen avulla tuki kohdistuu seurakun-

nallemme.

Toivotamme Armorikasta Pääsiäisen aikaa.
 Kaisa Pöyhtäri   &    Juha Rissannen
srk:n talousvastaava srk:n varapuheenjohtaja

Saaja: Suomen Luther-säätiö Tili: FI59 1023 3000 2354 52 Viite: 8688

Seurakuntamme talousvuosi 2017:
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Herrani Jeesus Kristus, sinä menit oppilainesi Getsemanen puutar-

haan, missä sinut täytti epätoivo ja murhe. Pyydän kärsimisesi ja 

kilvoituksesi tähden: Auta minuakin valvomaan ja rukoilemaan, 

etten lankeaisi kiusaukseen. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti!

Rakas Vapahtaja, sinä seisot häväistynä ja kansan pilkattavana. Kuin 

teuraaksi joutuva karitsa sinä vaikenet tuomitsijoittesi edessä. Anna 

meille rohkeutta tunnustaa sinut elävän Jumalan Pojaksi, anna kestä-

vyyttä seurata sinua epäilyn, pettymysten ja pelon pimeydessä. 

Kuule meitä, sinä joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti!

Rakas Vapahtaja. Sinä sanot: “Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä-

ni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” 

Auta meitä Jumalan valtakunnan tähden kulkemaan ristintiemme. 

Herra, anna meille voimaa suostua siihen. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti!

Herra Jeesus Kristus, sinä ehtoollisessa läsnä oleva Vapahtajamme. 

Saamme julistaa sinun kuolemaasi siihen asti, kun tulet takaisin 

kunniassa. Anna meidän ehtoollisen salaisuudessa löytää elämä. 

Suo, että tuntisimme pelastustyösi voiman ja kokisimme yhteyttä 

sinuun ja toisiimme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Rakas Vapahtaja, sinä voitit ristillä pahan vallan ja avasit meille 

taivaan. Sinä olet hyvä paimen, sinä annoit henkesi meidän edestäm-

me. Me kiitämme sinua rakkaudestasi. Lahjoita meille armo, jonka 

olet ansainnut kärsimiselläsi ja kuolemallasi. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä et säästänyt ainoaa 

Poikaasi, vaan annoit hänet kuolemaan, jotta meillä olisi elämä. 

Hänen hautaamisellaan sinä pyhitit meidän hautamme lepokammi-

oksi. Valmista sydämemme Pyhällä Hengelläsi hänen asuinsijak-

seen, niin että hän pysyy meissä ja pysymme hänessä. Anna meidän 

päästä ristin ja vaivan jälkeen rauhaan ja nousta iankaikkiseen 

elämään. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 

Herramme kautta.

Hiljaisen viikon maanantai - Jeesus Getsemanessa (Ahtisaarna klo 18.00)

Hiljaisen viikon tiistai - Jeesus tutkittavana (Ahtisaarna klo 18.00)

Hiljaisen viikon keskiviikko - Jeesus tuomitaan (Ahtisaarna klo 18.00)

Kiirastorstai - Pyhä ehtoollinen (rippi ja ehtoollinen kl0 18.00)

pitkäperjantai -Jumalan karitsa (Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15.00)

Hiljainen lauantai - Jeesus haudassa

Lukukappaleet:

Jer. 18:19-20

1. Piet. 2:21-24

Matt. 26:30-56

Jes. 52:13-15

1. Kor. 1:18-19

Matt. 26:57-27:10

 

Jes. 49:1-6

Room. 5:6-11

Matt. 27:11-32

2.Moos. 24: 4-11

1.Kor. 11: 23-29

Matt. 26:17-30

Jes. 53

Hepr. 10:12-20

Matt. 27:33-61

Job. 19:25-27

1. Piet. 3:18-22

Matt. 27:62-66
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Messu joka su klo 10.00, os. Ruokasenkatu 3 (rauhantupa), tervetuloa!
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