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Tapaninpäivä on toinen joulupäivä.
Tapaninpäivän sanoma on kuitenkin aivan erilainen kuin joulun.
Jouluna puhuttiin syntymästä, nyt puhutaan kuolemasta.
Joulu on herttainen ja kaunis juhla, tapaninpäivä karu ja kolkko.
Vai onko ero näiden välillä sittenkään niin suuri?

Me olemme juuri viettäneet joulujuhlaa. Toivottavasti olette
saaneet viettää sitä rakkaittenne kanssa. Tai jos olette olleet yksin,
toivottavasti joulu on kuitenkin ollut täynnä rauhaa ja valoa.

Joulun sanoma on niin mahtava, että se luo valonsa tänne tuhansien
vuosienkin päähän. On kysymys Maailman Valon syntymästä.
Hänen, joka sanoi: ”Minä olen maailman valo. Joka seuraa minua,
ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 8:12).
Jos Kristus on meidän joulunviettomme ydin, silloin myös
meidän elämämme täyttyy Hänen valostaan.

Kristuksen valo on sellaista, jonka avulla me näemme tien,
oikein elämän tien. Jos meillä ei ole Kristuksen valo, silloin me
harhailemme ja hapuilemme pimeässä ja joudumme eksyksiin.

Kristuksen valo sen sijaan osoittaa meille, kuinka löytyy elämän
tarkoitus, elämän suunta ja elämän sisältö. Kun me pääsemme
Hänen valoonsa, me ymmärrämme, että Kristus on tuo Elämä.
Hänessä me löydämme sen, mitä aina olemme etsineet,
tietämättä mitä etsimme. Kristus antaa meille kaiken sen, mitä
me pohjimmiltaan kaipaamme ja odotamme. Hän on vastaus
niihin kysymyksiin, jotka ovat piinanneet ihmiskuntaa sen
alkuhämäristä lähtien.

Hänessä me löydämme vastauksen siihen, kuinka me voimme
vapautua syyllisyydestä ja synnistä ja kaikesta pahasta.
Hänessä me saamme vastauksen kysymykseen, kuinka kuolema
voidaan voittaa ja miten me saavutamme ikuisen pelastuksen.
Kristuksessa me ymmärrämme, että meidän on tarkoitus elää
koko ajan Hänen varassaan, Hänen armossaan, ja toteuttaa
Hänen tahtoaan. 

Joulun lapsi ei ole vain suloinen pallero, joka luo tunnelmaa.
Ei, vaan Hän on meidän elämämme ja meidän pelastuksemme.



Kun me löydämme tämän seimen lapsen ja ristin miehen,
silloin meidän joulunviettommekin saa aivan uuden sisällön.

Silloin joulu ei ole meille vain tuhlajuhla, jossa rahalla saadaan
suuret määrät lahjoja, ruokia, juomia ja muita herkkuja.
Kristityn ihmisen joulu ei ole edes pelkästään hyvän tahdon juhla,
jolloin lähimmät ihmiset viettävät laatuaikaa keskenään.
Kun Kristus on meidän joulumme keskus, silloin kaikki hyvä
maallinen saa oikea paikan ja arvon. Me saamme toki nauttia
kaikesta hyvästä ja rakkaista ihmisistä, mutta tärkeintä on 
kuitenkin Jeesuksen syntyminen minua ja meitä varten.
Syntien anteeksisaaminen ja kuoleman voittaminen tuovat
joulujuhlaankin todellinen ja syvän kiitollisuuden ja juhlamielen.

Syntymä ja kuolema

Ensimmäinen joulukaan ei ollut mikään herttainen perhejuhla.
Eikä siellä keskipisteenä ollut tosiaankaan ruoka, juoma eikä
meno muu, vaan keskipisteenä oli tuo lapsi, Jumalan Poika.

Maria ja Joosef iloitsivat varmasti lapsesta, mutta samalla myös
huoli täytti heidän mielensä. Synnyinpaikka oli kovin karu ja
alkeellinen. Kaikkea oli niukasti. Kuinka tästä päästään eteenpäin?

Kaiken lisäksi enkeli ilmestyi unessa Joose ille ja sanoi:
”Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja tappaa hänet.
Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin
Pysy siellä, kunnes minä käsken sinun palata” (Matt. 2:13).

Vauva oli siis kuninkaan tappolistalla! Koko Juudean mahtava
kuningas aikoi surmata tuon Marian pojan. Voisiko olla mitään 
kamalampaa suunnitelmaa? Voisiko mikään pelottaa vanhempia
enemmän kuin se, että maan hallitsija koettaa tappaa heidän lapsensa?

Ilmestyskirjasta me ymmärrämme, mistä tässä pohjimmiltaan oli kysymys.
Siellä sanotaan: ”Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava
maailman kansoja rautaisella sauvalla … Lohikäärme asettui
synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy …”
(Ilm. 12:4-5). 

Ei siis ollut kysymys edes vain kuninkaasta vaan liikkeellä oli vieläkin
suurempi voima. Itse Lohikäärme, Saatana, koetti lopettaa Jeesuksen
elämän heti alkuunsa. Jottei Hän pääsisi sovittamaan ihmiskunnan syntejä
ja päästämään vapauteen Saatanan orjia.



Joulu oli syntymäjuhla, mutta se oli vähällä muuttua teloitukseksi ja
hautajaisiksi. Näin olisi käynyt, ellei Jumala oli puuttunut asioihin,
ja varoittanut Joose ia. Jumala oli myös jo edeltä valmistanut perheelle
suojapaikan, johon he saattoivat paeta.

Jouluun sisältyy siis paljon muitakin sävyjä kuin vain iloista tunnelmaa
ja herkkiä hetkiä.

Eikä Jeesuksen elämästä myöhemminkään puuttunut pelottavia,
uhkaavia ja järkyttäviä asioita. Saatana kehotti häntä hyppäämään
temppelinharjalta, Nasaretilaiset olisivat halunneet syöstä hänet alas 
kallionjyrkänteeltä, ylipapit ja fariseukset etsivät tilaisuutta Hänen
vangitsemisekseen ja tuomitsemisekseen, ja lopulta näin kävikin.
Saatana näytti kykenevän surmaamaan Jumalan Pojan, vaikka ei
ymmärtänyt, että se oli sovituskuolema, joka tuhosi Saatanan
oman vallan.

Mutta joka tapauksessa: joulun ilosta johti suora tie pitkänperjantain
suruun. Syntymästä kuolemaan. Kapaloista katastro iin. Ilosta itkuun. 

Tällainen oli Jeesuksen maallinen elämä, joka sitten johti kuitenkin
pääsiäisaamun iloon ja uuteen elämään.

Palvelijan tie

Meidän on hyvä muistaa tämä Jeesuksen tie, kun ajattelemme omaa
elämäämme. Toki Vapahtaja oli ainutkertainen, Hän oli jumalihminen,
synnitön ja tahraton, toisin kuin me. Mutta kerta toisensa jälkeen
Jeesus sanoo: ”Muistakaa mitä teille sanoin: ei palvelija ole Herraansa
suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin … Te ette kuulu
tähän maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut,
ja siksi maailma vihaa teitä … Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, 
että ennen teitä se on vihannut minua” (Joh. 15:18-20).

Palvelijan tie on siis samanlainen kuin hänen Herransa.
Ei meille luvata tyyntä tietä eikä helppoa taivalta.
Jeesus lupaa tässä meille vain maailman vihan ja vainon.

Tämänkin tosiasian me löydämme Ilmestyskirjasta. Kun Lohikäärme eli
Saatana ei saanut tapettua Jeesus-lasta, kerrotaan, että sen ”raivo yltyi,
ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat
uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12:17).



Samalla tavoin kuin Lohikäärme on vihannut Jeesusta, se vihaa myös
Jeesuksen veljiä eli niitä, jotka uskovat Jeesukseen. 

Tämä on nähty jo alkuajoista lähtien.
Stefanus, jonka muistopäivä tämä tapaninpäivä on, oli ensimmäinen
kristitty marttyyri eli veritodistaja. Hän joutui verellään eli kuolemallaan
todistamaan Jeesuksesta. Ennen kuolemaansa hän sai vielä todistaa
sanoillaankin sille Suurelle neuvostolle, joka aikaisemmin oli tapattanut
Vapahtajan. Osan tuosta todistuksesta me kuulimme päivän epistolassa.

Puheessaan Stefanos sanoi Mooseksesta:
”Hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet
heidän pelastajakseen, mutta he eivät ymmärtäneet” (Ap.t. 8:25).
Näillä sanoilla Stefanos ei kuitenkaan viitannut vain Moosekseen vaan
myös Kristukseen. Juuri Hänet Jumala on valinnut pelastajaksi.
Mutta ihmiset eivät sitä ymmärrä eivätkä hyväksy.

Siksi Jeesus on monelle tänään hylätty Pelastaja.
Hän on sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit Golgatalla,
mutta kaikki eivät halua ottaa vastaan tuota anteeksiantamusta.
He eivät usko, että Jeesus voi pelastaa heidät.
Tai eivät välttämättä edes kaipaa mitään pelastusta,
koska ovat niin tyytyväisiä itseensä ja elämäänsä.

Juuri nämä ovat niitä ihmisiä, jotka haluavat pistää Jeesuksen
todistajat koville. He ovat torjuneet Kristuksen elämästään,
ja siksi he haluavat torjua myös Kristuksen todistajat.
Siksi tässä maailmassa on tapettu tuhansia ja tuhansia pappeja,
seurakunnan opettajia ja työntekijöitä ja miljoonia kristittyjä.

Ranskan vallankumous syntyi, kun haluttiin edistää vapautta,
veljeyttä ja tasa-arvoa. Moni nykyisinkin pitää juuri Ranskan
vallankumousta edistyksen ja vapauden aamunkoittona.
Vuonna 1789 alkoi muka ihmisen vapautuminen orjuudesta.

Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon nimissä teloitettiin Ranskassa jopa
40.000 ihmistä. Ja suhteellisesti eniten teloitettujen joukossa
oli – kuinka ollakaan – pappeja. 

Kun Kristuksen tarjoama vapaus ei kelpaa,
alkaa ihmisen keksimä vapaus, jonka seuraukset ovat hirvittävät.
Siitä ovat kaukana todellinen vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus!



Vainottuna

Jeesus antaa aika karun kuvan kristittyjen tulevaisuudesta.
Heitä viedään syytettäviksi ja tuomittaviksi viranomaisten, maaherrojen ja 
kuninkaiden eteen. Jopa meidän piispamme Juhana on saanut tästä osansa.
Maailma ei voi sietää niitä, jotka turvautuvat Kristukseen ja Hänen
sanaansa eivätkä suostu kunkin ajan aatteisiin.

Meidän on tärkeä tietää, miksi näin tapahtuu ja miten meidän tulee
suhtautua kaikkeen tähän. On nimittäin olemassa oikeita ja vääriä
tapoja toimia tässä tilanteessa.

Väärin on se, jos me emme kunnioita esivaltaa. Esivalta on nimittäin
Jumalan asettama ja sen tulisi toimia Jumalan työtoverina. Siksi 
meidän tulee olla kuuliaisia esivallalle niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Me emme saa asettua sitä vastaan tai suunnitella sen kaatamista laittomin
keinoin.

Kristitty ei saa itse tarttua aseeseen vaan miekka on annettu esivallan
haltuun. Vain sillä on oikeus käyttää väkivaltaa ulkoista ja sisäistä
vihollista vastaan. 

Vasta silloin, kun esivalta vaatii meitä toimimaan vastoin Jumalan 
sanaa, silloin me emme saa totella sitä. Emme saa vaikkapa osallistua
viattomien ihmisten, vaikkapa syntymättömien lasten surmaamiseen.

Jeesus sanoi, että Hän lähettää meidät niin kuin lampaat susien keskelle.
Meidän tulee olla viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.

Eli me emme saa syyllistyä mihinkään väärään. Meidän on aina
puhuttava totta. Meidän on aina toimittava moitteettomasti.
Meidän on rakastettava kaikkia, jopa vihollisia. Lammas ja 
kyyhkynen ovat meidän esikuvamme.

Mutta emme silti saa olla tyhmiä. Me saamme käyttää kaikkea sitä
viisautta, jota Jumala meille antaa. Koko Raamatun viisaus ja myös
inhimillinen viisaus on meidän käytössämme, kun toimimme tässä
maailmassa. Me emme vastusta tiedettä vaan päinvastoin käytämme
sitä Kristuksen nimen kunniaksi ja lähimmäisten parhaaksi.

Siinä mielessä meillä pitää olla myös käärmeen viekkautta ja
notkeutta.



Kaiken tarkoitus

Mutta mikä on sen tarkoitus, että kristityt joutuvat syytettäviksi ja tuomittaviksi 
– jopa surmattaviksi? Mihin se tähtää?

Jeesus sen sanoo: se on ”todistukseksi heille ja kansoille” (Matt. 10).

Aivan niin kuin Jeesuksen kärsimykset ja kuolema olivat todistukseksi
Suurelle neuvostolle, juutalaisille ja roomalaisille – ja viime kädessä
kaikille maailman ihmisille. Vapahtajan sanoista ja teoista me saamme
todistuksen Jumalan rakkaudesta. Jumala rakasti maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa kuolemaan ihmisten puolesta.

Me emme kärsi ja kuole toisten puolesta,
mutta me todistamme kyllä elämällämme ja puheillamme Kristuksesta.
Ja sitä todistusta tämä maailma tarvitsee.

Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ovat jo monessa yhteydessä saaneet
todistaa maailmalle, että elämä on pyhää, koska Jumala on sen luonut
elämän ensi hetkestä lähtien. Ja että Jumala on luonut tietyn järjestyksen
tähän maailman, ja myös miehen ja naisen väliseen suhteeseen.
He ovat myös monessa yhteydessä todistaneet, että ovat itsekin syntisiä 
ja tarvitsevat Kristuksen anteeksiantamusta – niin kuin jokainen ihminen
sitä tarvitsee: abortin tekijät, homoseksuaalit ja me kaikki syntiset.

On tarkoitus, että joku kuulee tämän todistuksen ja ottaa sen vastaan.
Näin hänestäkin voi tulla ”kuuliainen Jumalan käskyille ja Jeesuksen
todistukselle” (Ilm. 12:17)

Näin viedään valtakunnan evankeliumi kaikille kansoille todistukseksi
- myös oikeusistuntojen ja käräjäsalien kautta
- ja ehkä jopa teloituspaikkojen kautta. 

Jumala haluaa, että kaikki ihmiset oppivat tuntemaan Hänen rakkaan
Poikansa, ”joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, kuoli ja haudattiin, istuu Isän
oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”

- Sillä vain tässä Pojassa, joulun Herrassa, meillä on pelastus ja ikuinen 
elämä!

USKONTUNNUSTUS




