Toinen sunnuntai joulusta
Jeesus kaksitoistavuotiaana temppelissä
Tämäkin sunnuntai liittyy joulun yleisaiheeseen, Jumalan Pojan ihmiseksi tulemiseen. Uudenvuodenpäivänä
Joosefin ja Marian esikoinen, Jeesus-lapsi, ympärileikattiin ja liitettiin Valittuun kansaan. Nyt kohtaamme Hänet jo kaksitoistavuotiaana kansansa hengellisessä keskuksessa, Jerusalemin temppelissä, keskustelemassa oppineiden kanssa.
Kuningas Salomo rakennuttaa temppelin Jerusalemiin
ja vihkii sen käyttöönsä rukoillen. Hän pyytää Jumalalta, että Daavidista, hänen isästään, alkanut kuningassuku saisi aina istua Israelin valtaistuimella. Hän pyytää
lisäksi, että Jumala kuulisi kaikkia, jotka rukoilevat
temppeliin päin kääntyen. Onhan Jumala ilmoittanut,
että Hänen nimensä on asuva tässä pyhässä paikassa (1.
Sam. 8). Tämä heprean kielen ilmaisu tarkoittaa sitä,
että Jumala itse on läsnä Jerusalemin temppelissä. Tätä
ennen Hän on ilmestynyt Silossa, niin kuin saamme
tietää Samuelin kutsumisesta.
Samuel on vielä nuori poika. Lain ies eli sen kaikkien
määräysten noudattaminen asetettiin israelilaispojan
hartioille 12-vuotiaana. On mahdollista, että Samuel
saa kutsumuksensa juuri siinä iässä. Hän palvelee pappi Eeliä ja nukkuu temppelissä. Samuel kuulee kolme
kertaa kutsuttavan itseään nimeltä. Hän luulee Eelin
puhuvan. Neljännellä kerralla Herra tulee, seisahtuu ja
huutaa: ”Samuel, Samuel!” Samuel vastaa: ”Puhu,
palvelijasi kuulee.” Tästä lähtien Israel tietää, että Herra on uskonut hänelle profeetan tehtävän. Samuel ei
anna yhdenkään Jumalan sanan varista maahan (1.
Sam. 3).
Joosef ja Maria, Jeesuksen vanhemmat, rakastavat
Jerusalemin temppeliä ja tulevat sinne mielellään,
etenkin pääsiäisenä Juhlan jälkeen he vasta päivän
matkan perästä alkavat etsiä poikaansa sukulaisten ja
tuttavien joukosta. Jeesus on tultuaan lain ikeen kantajan ikään jäänytkin Jerusalemiin, josta vanhemmat
löytävät hänet vasta kolmen päivän etsimisen jälkeen.
On ymmärrettävää, että Maria-äiti kysyy kipakkaan
sävyyn: ”Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä
olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.”
Tähän Maria saa kuulla arameankielisen, vaikeasti
tarkoin käännettävän vastauksen: ”Ettekö tiedä, että
Isäni kodin asioissa minun kuuluu olla?” Ei ihme, etteivät Jeesuksen vanhemmat ymmärtäneet sitä, mitä
Hän tällä tarkoitti.
Kahdeksantoista vuotta tämän tapahtuman jälkeen
Herra Jeesus on temppelin Salomonin pylväskäytävässä. Häneltä vaaditaan suoraa vastausta siihen, onko hän
Messias. Herra Jeesus ilmoittaa, että Hän tekee kaikki
tekonsa Isänsä nimessä, sillä Hän ja Isä ovat yhtä. Herra Kristus pitää päätehtävänään ilmoittaa Jumalan nimi

kaikille Häneen uskoville. Tämä tarkoittaa sitä, että
Hän halukkaasti käy siihen tehtävään, johon Hänen
Isänsä on Hänet kutsunut. Hän on valmis astumaan
temppelin kaikkein pyhimmässä sille paikalle, josta
Jumala armahtaa kansaansa, armoistuimeksi kerubien
siipien suojaan, Jumalan Isänsä syliin.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 84:2-5,11-12
Su: Jes. 48:17-19, Hepr. 3:1-6, Luuk. 2:41-52
Ma: Room. 12:1-5
Ti: Joh. 10:22-30 / 1. Kun. 8:20,27-30
Ke: 1. Sam. 3:1-10 / Joh 7:14-18
To: Matt. 12:46-50
Pe: Hepr. 2:11-15 / Sananl. 1:7-9
La: Mal. 3:16-18
Virsirukous:
Oi kuinka ihana on huonees, Jumala!
Minua, Herra suuri, ravitset siellä juuri
pyhällä sanallasi. Siis veisaan kiitostasi.
Siis sinne sieluni ikävöi alati,
saan siellä lohdutuksen, vaivoissa virvoituksen.
Iloita Herrassansa saa sielu ruumiin kanssa.
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