Uudenvuodenpäivä
Herra saa nimen Jeesus
Uudenvuodenpäivän kirkollinen sisältö ei ole sidoksissa kalenterivuoden vaihtumiseen vaan ns. joulun oktaaviin. Tämä tarkoittaa kahdeksatta päivää eli viikon
kuluttua pääjuhlasta vietettävää jälkijuhlaa. Sen aihe on
Herran ympärileikkauksessa saama nimi Jeesus, joka
tarkoittaa: Herra on apu, Herra pelastaa. Tämän nimen
antaman turvan tiivistää Heprealaiskirje näin: ”Jeesus
Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti” (13:8).
Ympärileikkaus on Jumalan Abrahamin kanssa tekemän liiton merkki (1. Moos. 17). Kun Abram on yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, ilmestyy
Herra hänelle ja ilmoittaa nimensä: ”Minä olen Jumala,
Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.
Minä teen liiton meidän välillemme, minun ja sinun, ja
lisään sinut ylen runsaasti.” Abram lankeaa kasvoilleen
Jumalan edessä ja Jumala ilmoittaa hänelle uuden nimen: Abraham; näin Abram eli korkeuden isä saa nimekseen Paljouden isä siitä syystä, että Jumala synnyttää hänestä kansojen paljouden ja antaa hänelle perinnöksi Kanaaninmaan. Tämä tapahtuu Hebronissa,
Mamren tammistossa.
Joosua Nunin poika asettaa israelilaiset valinnan eteen
Sikemissä, Herran pyhässä paikassa kasvavan tammen
alla. He valitkoot itselleen jumalansa, mutta Joosua itse
puhuu heille seuraavasti: ”Minä ja minun perheeni
palvelemme Herraa” (Joos. 24). Hän viittaa Abrahamiin ja asettaa tammen alle suuren kiven todistajaksi
kansan tekemästä valinnasta. Kivi on kuullut ne sanat,
jotka Herra on puhunut kansalle. Se on todistava niitä
vastaan, jotka kieltävät Jumalan.
Nimi Jeesus on kreikkalainen muoto heprean Joosuanimestä. Tästä syystä arameaa puhunut Varhaiskirkko
kutsuikin Jeesusta Toiseksi Joosuaksi, joka samoin
kuin ensimmäinenkin asettaa kansansa Israelin ja sen
lisäksi muutkin kansat valinnan eteen. Kun Jeesus-lapsi
ympärileikataan kahdeksan päivän ikäisenä, Hänet
otetaan Valittuun kansaan ja siten lain alaiseksi. Nimen
antamisessa Joosef ja Maria noudattavat Jumalan ilmoitusta (Matt. 1:21): Jeesus tarkoittaa Herra pelastaa.
Paavali selvittää tarkasti lain alaiseksi syntymistä:
"Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne
Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan" (Gal. 4:4). Jumalan Poika
syntyy ihmisen elinehtojen alaisuuteen, erityisesti vielä
Mooseksen lain alaiseksi eli Jumalan valitseman kansan jäseneksi. Hän täyttää lain viimeistä piirtoa myöten.
Siksi Herrasta Jeesuksesta itsestään tulee uusi pelastustie. Häneen tunnustautuva tulee osalliseksi täydellisestä
lain täyttämisestä. Kristillisessä kirkossa tämä tapahtuu
kasteessa, joka on tullut ympärileikkauksen tilalle. Niin

kuin Joosuan Sikemiin pystyttämä kivi on kuullut Herran sanat, niin kastevesikin todistaa niitä vastaan, jotka
kieltävät oman kasteensa ja siinä tapahtuneen tunnustautumisensa Pyhään Kolmiykseyteen, Isään, Poikaan
ja Pyhään Henkeen. Näin Toinen Joosua, Marian ja
Jumalan Poika, asettaa Israelin ja muut kansat valinnan
eteen. Hänen edessään on jokaisen polven notkistuttava
siksi, että Hän on Herra. Hänelle kuuluu kaikki valta
(Fil. 2:10-11).

Raamatunluku:
Ps. 8:2-7,10
Jes. 42:5-7, Ap.t. 4:8-12, Luuk. 2:21
Muut lukukappaleet: Jes. 45:22-24, Jes. 49:13-16, 1.
Joh. 5:1-5, Tit. 2:11-14, Joh. 14:12-14, Luuk. 4:16-21 /
Ps. 121:1-8, Hepr. 13:8, Ilm. 2:1-5, Luuk. 13:6-9
Virsirukous:
Jeesus, nimi verraton, olkoon tunnussananamme.
Ainut turvamme hän on, kun taas vuotta aloitamme.
Olkoon Herran omilla Jeesus-nimi lippuna!
Pyhä nimi Jeesuksen soikoon seurakunnissamme.
Armon hyvä uutinen kaikukoon taas kirkossamme,
että saamme vapaina Herrassamme iloita.
41: 1,2

