Johannes Kastajan päivä
eli juhannus
Herran tienraivaaja
Juhannus on Johannes Kastajan syntymäjuhla. Evankelista Luukkaan mukaan (l:26) hän syntyy noin puoli
vuotta ennen Herraa Jeesusta. Suomessa juhannus on
tärkein varhaiskesän juhla, jota sävyttää vahvasti ilo
pohjoisen luontomme kukoistuksesta. Elisabetin ja
Sakariaan poika, Johannes, suuri Jumalan mies, on
askeetti, joka ei juo viiniä eikä väkijuomaa. Hän on
täynnä Pyhää Henkeä jo äitinsä kohdusta asti. Hänen
tehtävänsä on raivata tietä sille, joka Jesajan ennustuksen mukaan (35:1-10) saa autiomaankin puhkeamaan
kukkaan, eli Jeesukselle Kristukselle.
Profeetta Jesaja ennustaa Jerusalemin osaksi tulevasta
uudesta armahduksesta. Nyt Jumala kutsuu sitä, hylättyä vaimoa, ja ilmoittaa sille: ”Minä vannon niin kuin
Nooan päivinä. Silloin minä vannoin, etteivät Nooan
ajan vedet enää koskaan tulvisi maan yli, ja nyt minä
vannon, etten enää sinuun vihastu enkä sinua soimaa”
(Jes. 54:6 ja 9). Nimi Johannes tarkoittaa: Jahu armahtaa (tai: on armahtanut). Jahu on Jahve nimen rinnakkaismuoto ja esiintyy mm. Hallelu-jah-ylistyksessä.
Sakarias antaa pojalleen enkelin käskystä nimen Johannes. Lisäksi Gabriel ilmoittaa Johanneksen kulkevan Herran edelläkävijänä Elian Hengessä ja voimassa.
Näin Jumala ilmoittaa kunniansa ja armahtaa kansaansa.
Profeetta Elia on kaiketi ollut Johannes Kastajan esikuva. Afrahat Persialainen Viisas, arameaa puhuvan kirkon varhainen askeettiteologi (k. 345:n jälkeen) kuvaa
Elian ja Johanneksen suhdetta seuraavasti: ”Herramme
todistaa Johanneksesta, että hän on suurempi kuin
profeetat. Mutta vain määrämitalla hän sai osakseen
Hengen, sillä siinä määrin kuin Elia sai Henkeä, niin
sai Johanneskin Henkeä. Niin kuin Elia asui autiomaassa, niin Jumalan Henki vei Johanneksenkin
asumaan autiomaahan, vuorille ja luoliin. Eliaa ruokkivat linnut, Johannes söi lentäviä heinäsirkkoja. Elia oli
sitonut kupeensa nahkavyöllä, Johanneskin oli pukeutunut nahkaiseen vyöhön kupeistaan. Eliaa vainosi
Iisebel, Johannesta Herodias. Elia halkaisi Jordanin,
Johannes avasi kasteen. Elian Henki lepäsi kaksinkertaisena Elisan päällä, Johannes pani kätensä Herramme
päälle, ja Hän sai Hengen ilman määrää Elia avasi
taivaan ja nousi ylös, Johannes näki taivaat avattuina ja
Hengen laskeutuvan alas ja asettuvan lepäämään Herramme päälle. Elisa sai Elian Hengen kaksinkertaisena,
Herramme otti vastaan Johanneksen saaman Hengen ja
taivaan Hengen. Elisa sai Elian viitan, Herramme pappien kättenpäällepanemisen (nim. pappi Sakariaan
pojalta, Johannekselta). ”

Tälle, Hengen ilman määrää täyttämälle Herralle, Johannes valmisti tietä eikä katsonut kelpaavansa riisumaan edes kenkiä Hänen jalastaan. Hän raivasi tietä
Hänelle, jossa Jumala oli Johanneksen nimen mukaisesti armahtava kaikkia pimeydessä ja kuoleman varjossa eläviä.

Raamatunluku:
Ps. 92:2-6
Mal. 3:23-24, Ap.t. 13:23-26, Luuk. 1:57-69,76-79 /
5. Moos. 32:7-11, Jes. 40:1-8; 54:7-10, Ap.t. 17:22-31,
Kol. 1:10-13, Mark. 6:14-29

Virsirukous:
Mies tänne saapui, mies meitä pyytämään kanssansa
Herraa vastaan, Johannes nimeltään, mies Jumalalta,
Johannes nimeltään.
Hän kastoi, kulki vain talja vaatteenaan. Profeetta, mitä
huusit rannoilla erämaan? Meillekö huusit rannoilta
erämaan?
Kuuletko, kansa, saat kutsun elämään, kun saapuu
kuninkaasi, Messias nimeltään. Vain hän on Herra, hän
kutsuu elämään.
12: 1, 2, 6

