Opas 1 Jeesus-vauva
Luukkaan esipuhe esittelee hänen tutkimuksensa Jeesuksen elämästä paljastaen hänen syvimmän vakaumuksensa Jeesuksesta ja kansanliikkeestä valtakunnaksi (Luuk. 1:1–4). Evankeliumissaan Luukas kirjoitti kaikesta ”mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti,
jona hänet otettiin ylös” (Ap. t. 1:1–2 RK 2012).
Lue

Luuk. 1:1–2:28; Joh. 1:1–18; Matt. 1–25, vrt. Luuk. 3:23–38
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 1–5

Mistä tai keneltä Luukas mahtoi saada tietonsa?1

Mitä asioita Jumala koki ensimmäistä kertaa tullessaan pikkulapseksi?

Vaikka Jeesus oli täysin Jumala ja täysin ihminen, hän päätti peittää jumaluutensa inhimillisyydellään, eläen ja toimien ihmisenä. Mistä asioista Jeesus luopui ollakseen ihminen?

Miksi Jeesus toimi näin?

Mitä voimme oppia Jeesuksen kahdesta sukupuusta? (Matt. 1:1–17; Luuk. 3:23–38)
•

Keitä olivat naiset hänen esivanhemmissaan? (Matt. 1:3, 5, 6, 16)

•

Millaisia olivat ihmiset hänen kansassaan, jonka hän oli tullut pelastamaan? (Matt. 1:1–24)
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Heti, kun Maria sai tietää olevansa raskaana, hän lähti Elisabetin luokse.
• Mitä Marian ja Sakariaan laulut paljastavat Jeesuksen tulevasta työstä? (Luuk. 1:46–55,
67–79)

• Kuinka paljon Jeesusta vanhempi Johannes Kastaja oli?

• Kuinka kauan Maria oli Elisabetin luona? Mitä Nasaretin kylän ihmiset huomasivat hänen
tullessaan takaisin?

• Saadessaan tietää Marian raskaudesta Joosef ”ajatteli tätä” (Matt. 1:20). Kreikan kielen
sana voitaisiin kääntää myös: ”hän tuli vihaiseksi”2. Kylä vaati Marian kuolemaa, sillä tämä
oli häpäissyt perheensä ja kylän kunnian. Millaista luonteenlujuutta Joosef osoitti ottaessaan tästä huolimatta Marian vaimokseen?

Ketkä olivat ensimmäisinä vastaanottamassa Jeesusta Luukkaan selostuksen mukaan? (Luuk.
2:1–21)

Lisälukemista
Fil. 2:1–11
Hepr. 2:14–18
Hepr. 4:14–16
Hepr. 5:7–14
Hepr. 10:19–25
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Kokonaan Jumala, kokonaan ihminen
Jumala tuli ihmiseksi! Onko olemassa mitään oudompaa tai vieraampaa ajatusta? Kaikkivoipa
Jumala otti ihmisen muodon ja tuli meidän maailmaamme. Hän valitsi tulla vauvaksi eikä täysiikäiseksi mieheksi. Raamattu sanoo, että hän ”luopui omastaan” (Fil. 2:7). Hän ei koskaan lakannut olemasta kokonaan Jumala, mutta hän verhosi jumaluutensa ja tietoisesti rajoitti itseään
ja voimiaan tullakseen täysin ihmiseksi. Hänet tehtiin meidän kaltaiseksemme kaikin mahdollisin tavoin (Hepr. 2:17).
”Jeesus jättää taivaan loistokkuuden vaihtaen sen maan vähäpätöisyyteen. Millaisen uhrauksen Jumala tekikään tullakseen yhdeksi meistä! Luoja astuu luomakuntaansa, ei vain ollakseen
meidän Jumalamme vaan myös meidän ylipappimme (Hepr. 2:17) ja meidän tiemme Jumalan
luo (Joh. 14:6). Mikä merkillinen ja epätavallinen tapa pelastaa maailma. Jumalan lahja meille oli
pienokainen.”3
Mitkä olivat Jumalan lahjat hänelle?4
• Kuuliaiset vanhemmat: katso Luuk. 1:38 ja Matt. 1:20

• Nimet Immanuel ja Jeesus: katso Matt. 1:18–23

• Syntymän julkistaminen: katso Luuk. 2:8–40

Kulttuuritausta
Oletko koskaan huomannut, ett���������������������������������������������������������������
ä��������������������������������������������������������������
evankeliumeissa ei ole viittausta Jeesuksen syntymään tallissa? Niissä ei myöskään mainita, että Jeesus olisi syntynyt sinä yönä, kun Maria ja Joosef saapuivat Betlehemiin. Luukas kertoo Joosefin ja Marian menneen Betlehemiin rekisteröitymään,
kun Maria oli raskaana. ”Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika” (Luuk. 2:6).
Minkäänlaista viittausta ei löydy hengästyneestä saapumisesta kylään ja Jeesuksen syntymästä samana yönä! Myös olisi ollut mahdoton ajatus jättää Maria synnyttämään yksin ilman
huolenpitoa tai miehen (Joosef) seurassa. Totta on, että Betlehem oli täpötäynnä, mutta yksikään perhe Lähi-idässä ei löisi raskaana olevaa naista laimin, eikä tällaisesta olekaan minkäänlaisia viitteitä. Täysin päinvastoin! Perheiden vierashuoneet – joita kutsuttiin majapaikaksi, mutta
tällä ei viitata majataloon – olivat täynnä.5 Miten kertomus tulisi siis ymmärtää?
Kuvittele sitä innostuneisuutta, kun ”tuli Marian synnyttämisen aika” (Luuk. 2:6). Naiset siivosivat perheen oleskelualueen, jossa yleensä laitettiin ruokaa ja leivottiin sekä missä perhe
nukkui öisin. Tämä oli vierekkäin toisen alempana sijaitsevan tilan kanssa (joka saattoi olla jopa
luola, josta koti laajeni)6, jossa perheen eläimet lepäsivät ja nukkuivat yöt. Eläinten kaukalot tai
seimet sijaitsivat oleskelualueen lattialla – eläinten läsnäolon tuodessa lämpöä perheelle etenkin talvikuukausina. Miehet ajettiin ulos talosta, vauva syntyi, kapaloitiin ja laitettiin täydelliseen
vauvansänkyyn: seimeen kodin keskelle.
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Samanaikaisesti paimenet, jotka olivat karkeita ja köyhiä, saivat kuulla hyvän uutisen: ”Kristus, Herra” on syntynyt, ”makaa kapaloituna seimessä” (Luuk. 2:11–12). Se, että paimenet olivat ulkona tuohon aikaan, sulkee pois talvikuukaudet (joulukuusta helmikuuhun) mahdollisena
syntymäkuukautena. Vaikka nämä miehet olivat köyhiä, he ymmärsivät elämän – ja vauvojen –
arvon. He lähtivät, löysivät lapsen, kuten heille oli kerrottu, ja ”kiittäen ja ylistäen Jumalaa” he
kertoivat tästä muillekin (Luuk. 2:20). Jeesus syntyi köyhyyteen ja hänet toivottivat tervetulleeksi
kaikkein köyhimmät.7

Mietteesi ja kysymyksesi
Mikä saa sinut valitsemaan seurata Jumalaa, joka tuli maan päälle vauvana?

Jakaminen
Mitä aiot kertoa tästä muille ystäville, jotka kulkevat samaa matkaa kanssasi?

Mitä aiot kertoa niille ystävillesi, jotka eivät seuraa Jeesusta?

Lähdeviitteet
1

2
3
4
5

6
7

Haastatteliko Luukas Mariaa? Huomaa viittaukset Marian näkökulmaan: “Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä” (Luuk. 1:29). “Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli
sitä” (Luuk: 2:19). Simeonin siunatessa Jeesuksen Maria oli “ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin” (Luuk. 2:33). Ja myöhemmin,
kaksitoistavuotiaan Jeesuksen pääsiäiskokemuksen jälkeen, “hänen äitinsä kätki kaiken tämän sydämeensä” (Luuk. 2:51 RK 2012).
Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels, SPCK, 2008:45, 46.
Edwards 2010:19.
Edwards 2010:20 näistä käsitteistä.
Leonard Sweet & Frank Viola. Jesus: a theography, Thomas Nelson, 2012:56–57 – katalyma (majapaikka) oli ylempänä sijaitseva
vierashuone (vrt. Luuk. 2:7), kun taas pandokheion (majapaikka) oli huoneisto, jota käytetään esimerkiksi samarialaisesta majatalosta (Luuk. 10:34).
Walker 2006:22.
Yksityiskohtaisempaa tutkimista varten katso Bailey 2008:25–37.
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