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Missä vaiheessa Raamatun alun paratiisikertomusta annetaan 

Eevalle nimi? Kun Raamatun ensimmäisessä luvussa Jumala loi 

maailman, hän nimesi asiat käytännössä välittömästi niiden 

luomisen jälkeen. Kun sitten paratiisikertomuksen kohdalla 

puhutaan eläinten nimeämisestä, havaitsemme, ettei Jumala 

itse anna niille nimiä, vaan nimeämisen tekee Aadam. 

Samoin Eevalle nimen antaa Aadam. Mutta Eevaa ei nimite-

tä ensin tällä nimellä, vaan kun Aadam näkee vaimonsa, 

antaa hän tälle nimen nainen tai miehetär, kuten vuoden 

1933 Vanhan testamentin käännös sanoo. Hiukan myöhem-

min Eeva saa kuitenkin tämän uuden nimen. Paratiisikerto-

muksessa tätä uuden nimen saamista edeltää lankeemus. 

Nainen tarttuu käärmeen houkutuksesta kielletyn puun 

hedelmään ja syö. Jumala oli kieltänyt syömästä hyvän ja 

pahan tiedon puusta. Tällä teolla nainen ja mies irrottivat 

itsensä tietämisestä Jumalan kanssa. He halusivat oman 

tiedon, erillään ja irti Jumalasta. He halusivat olla, ei vain 

Jumalan kuva, vaan itse Jumala, joka ei ole Jumalasta 

riippuvainen.

Lankeemuksesta kuului tulla rangaistus: hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, 

jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman (1. Moos. 2:17). Sen rangaistuksen Jumala sitten 

saapuu tuomaan. On ihana iltapäivän hetki, kun Herra saapuu visitaatiolle. Selviää, että luomakunnan 

puutarhurit ovat pettäneet Herransa. Maailma on joutunut synnin alle; sekasortoon ja kiroukseen. Ja 

niin Jumala kertoo, mikä miestä ja vaimoa ja koko heistä polveutuvaa ihmiskuntaa sekä luomakuntaa 

odottaa. Hyvään luomakuntaan tulee kipu, vaiva, sota ja kirous.

Juuri tämän Herran visitaation jälkeen Raamattu kertoo: Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä 

hänestä tuli kaiken elävän äiti (3:20). Eikä saattaisi ajatella, että vaimo saisi nyt uuden nimen, joka 

sopisi yhteen maailmaan tulleen kaaoksen kanssa? Eikö vihainen Aadam olisi saattanut nimetä 

vaimonsa vaikkapa “vaivaksi”, “ahdistukseksi”, “taakaksi”, “kiroukseksi” tai “kuolemaksi”? Mutta ei! 

Juuri tässä kohden Eeva saa uuden nimen: “Elämä!”

Syy uudelle nimelle on edellä Jumalan ilmoittama ensimmäinen evankeliumi. Herra sanoi käärmeelle: 

Vaimon Siemen
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Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja 

hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä 

olet pistävä sitä kantapäähän (3:15). Käärmeen eli Saatanan 

ja hänen joukkojensa sekä toisaalta ihmissuvun välillä olisi 

kamppailu. Mutta kerran tulisi vaimon siemen, jälkeläinen, 

joka murskaisi paholaisen vallan, synnin ja kuoleman.

Eevan nimeen “Elämä” on siis ainakin kaksi syytä:

1. Jumala ei toteuttanutkaan välittömästi ihmisen ansaitse-

maa kuolemanrangaistusta. Elämä jatkui. Rangaistus siirret-

tiin edemmäs. Käärme pistäisi luvattua Siementä kantapää-

hän ja kaikki kuoleman voima kohdistuisi häneen.

2. Luvattu Siemen syntyisi aikanaan. Tämä elämä, joka 

kerran voittaa kaiken kuoleman asui lupauksena Eevassa. 

Muuta tietä ikuiseen elämään ei ollut kuin Eevan jälkeläisis-

tä kerran syntyvä luvattu Siemen. Jokainen syntyvä lapsi on 

tuosta eteenpäin julistanut Jumalan suurta lupausta ja toivoa 

elämän voitosta. Jumalan sana on pysynyt voimassa, ihmis-

suku on jatkunut.

Paratiisissa ihminen oli eläinten ympäröimänä. Beetlehmissä ajanlaskumme alussa eläimet varmastikin 

ihmettelivät ruokakaukalossaan makaavaa vauvaa. Elämän lupaus oli tullut lihaksi. Vaimon siemen 

syntyi neitseestä. Uusi Eeva toi maailman synnin ja kirouksen keskelle hänet, joka itse on Puhtaus ja 

Siunaus. Kerubi oli Eevan aikana miekkoineen asetettu vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Nyt 

enkelit riensivät kertomaan, että tie oli auki. Elämä oli ilmestynyt seimeen. Kuoleman pimeyden 

keskellä loistaa iankaikkisen elämän Aurinko, joka ei laske koskaan.

Jeesuksessa mekin saamme uuden nimen ja uuden 

olemuksen. Olemme uusi luomus. Emme enää huku. Sen 

sijaan Elämä hukuttaa kuoleman alleen. Katovaisuus 

vaihtuu katoamattomuuteen.
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Kannatustilille on kertynyt tuloja tammi-marraskuun aikana 23.092 e 

(vuonna 2020 22.509 e) ja kolehtitulot ovat 7.106 e (v. -20 5.569 e). Kan-

natus oli viime kuun lopulla yhteensa on 30.198 e. Kannatustulot ovat 

viime vuoteen nähden nousseet tili- ja kolehtitulojen osalta, viime vuoden 

kannatuksessa näkyy yksi testamenttilahjoitus (4.750 e), mikä nosti 

tuloja. Olemme pystyneet nostamaan tuloja tammi-marraskuun välisenä

aikana n. 2.100 e, siitä kiitos seurakuntalaisille. Menot ovat olleet marraskuun lopulla 37.785 e. Marras-

kuun lopulla rahatilanne näyttää 7.580 euroa vajausta. Vuoden 2020 menot ovat koronasulkujen takia 

olleet pienemmät, joten lukuja on vaikea verrata keskenään. Viime vuoden menot olivat 38.427 e  joulu-

kuu mukaan luettuna eli viime vuosi oli 2.216 e vajauksella.

Toiveena ensi vuodelle on, että saisimme vajausta puolella pienennettyä. Se tarkoittaisi seurakuntatasol-

la n. 330 euron lisäystä tuloihin kuukaudessa. Jos jäsenillä on mahdollisuus lisätä kannatusta kuukaudes-

sa 15-16 euroa (3,50-4 e/messu), pystyisimme tähän. Toisaalta, jos katsomme Lähetyshiippakunnan 

pohjoisia seurakuntia kokonaisuutena, voitaisiin ajatella, etta mikäli kunkin seurakunnan seurakuntalai-

set pystyisivat lisäämään kannatusta 6-8 euroa kuukaudessa (1,50-2 e/messu), jo tämä riittäisi kohenta-

maan tilannetta pohjoisessa merkittavästi. Nämä ovat kylmiä lukuja, mutta saamme jokainen miettiä 

rukouksessa omaa mahdollisuuttamme tukemiseen tulevana vuonna. Nyt vielä 

vanhan vuoden kuluessa saamme yhdessä suunnistaa talven pimeydestä kohti 

valoa, joka on pian koittava Vapahtajamme riemullisessa syntymäjuhlassa! srk:n talousvastaava

 Kaisa Pöyhtäri

Lhpk:n seurakuntien kannatustiedot tilisiirtoineen löytyvät osoitteesta www.lhpk.fi/kannatus

Stefanoksen lut. srk:n tilikannatus: 

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

Hiippakunnan kutsu joulutalkoisiin
Jouluna juhlistamme seurakunnissa suurinta lahjaa, Kristuksen syntymää. Joulunaika on monelle 

meistä ehkä rakastetuin kristillinen juhla-aika. Näin on varmasti osin senkin takia, että joulu on perin-

teisesti myös yhdessäolon aikaa perheen kanssa. Pysähdytään yhdessä joulun ihmeen äärelle.

Lähetyshiippakunnan työ on kasvanut nopeasti ja tasaisesti ja yhä useammalla paikkakunnalla viete-

tään tänä vuonna joulua seurakuntamme yhteydessä. Tästä kiitos Jumalalle ja teille seurakuntalaisil-

le. Joulunaika tuo mukanaan myös kalenterivuoden päättymisen. Yhteinen työmme vaatii toimiak-

seen myös riittävät varat toiminnan pyörittämiseen ja uuden toiminnan suunnitteluun. Moni seura-

kunnistamme on vasta matkalla kohti omien kulujen kattamista. Niin kuin muutenkin taloudellisen 

kannatuksen kohdalla on hyvä muistaa, että seurakuntalaisten mahdollisuus antaa on aina kovin yksi-

löllinen. Tärkeintä on, että osallistumme jokainen kestävällä ja itsellemme mahdollisella tavalla 

oman seurakuntamme rakentamiseen myös taloudellisesti.

Toivomme, että pysähtyisit nyt hetkeksi pohtimaan mahdollisuutta osallistua 

ylimääräisellä lahjalla seurakuntasi kulujen kattamiseen myös näin joulun 

alla. Voisiko seurakuntasi saada joululahjan ylimääräisen kannatusmaksun 

muodossa?

Siunauttua joulunaikaa kaikille teille!
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