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ESKO TAPIO MURRON  
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Hämeenlinnassa 

28.12.2008 

 

 

Kristuksessa rakas veljemme Esko Tapio Murto ja läsnä 

oleva seurakunta, tervehdin teitä Sananlaskujen kirjan 8. 

luvussa olevalla Jumalan sanalla:   

 

Kuulkaa! Viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä. 

"Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esi-

koisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä 

sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun 

synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan nii-

den vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin 

oli kukkuloita, minä synnyin, ennen kuin hän teki maat ja 

mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun 

hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyk-

sien ylle, kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai 

syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle ra-

jat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti 

maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen 

vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa 

leikkimässä hänen edessään.(Sl 8:1, 22–30.) 
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Johdanto 

 

Ennen vanhaan Suomessa vietettiin kolmea joulupyhää: 

joulupäivää, Tapaninpäivää ja apostoli Johanneksen päi-

vää. Edelleen kalentereissamme eilinen päivä on merkitty 

apostoli Johanneksen päiväksi, vaikkei sitä pyhäpäivänä 

enää vietetäkään.  

 

Sananlaskujen kirjan teksti, jolla teitä äsken tervehdin, on 

Johanneksen päivän VT:n syvä kristologinen teksti.  

 

Veljemme Esko-pastori, sinut tunnetaan lahjakkaana ja 

viisaana nuorena miehenä. Kuultu teksti puhuu myös 

viisaudesta.  

 

1. Jumalan viisaus 

 

Sallikaa, että kajoan aluksi kuulemamme tekstin kään-

nösongelmaan, joka on varsin merkittävä. Uusi Kirkko-

raamattumme (1992) kääntää tekstimme alun: ”Minut 

Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, 

ennen taivasta ja maata.”  Myös edellisessä Kirkkoraama-

tussa (1933) käännetään tämä kohta siten, että Viisaus 

olisi Jumalan luoma ennen  maailmankaikkeuden syntyä. 

Sen sijaan ns. vanhassa Kirkkoraamatussa (1776) eli Bib-

liassa on toisenlainen tulkinta: ”Minä olen ollut Herran 

oma hänen teidensä alussa: ennen kuin mitään tehty oli, 

olin minä.” Biblian käännöksessä ei ole ajatusta Viisau-

desta Jumalan luomana, vaan Viisaus on ollut Jumalan 

omana ennen luomista.  
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Ongelmana on siis heprean verbin qaana tulkinta. Tämä 

verbi voi merkitä luomista (esim. 1 Ms 14:19). Sananlas-

kuissa tällä verbillä on kuitenkin oma erityinen merkityk-

sensä. Sananlaskujen 8. luvun tekstiyhteys viittaa siihen, 

ettei ajatus Viisaudesta Jumalan luomana voi olla oikea. 

Tämä VT:n luku puhuu Viisaudesta persoonana, jonka 

avulla Jumala loi maailman. Näin ollen kohta tulee ym-

märtää siten, että Jumala ennen maailman luomista on 

”hankkinut itselleen Viisauden työtoverikseen. Sl 8:24–

25 puhuu Viisauden syntymisestä (holalti). Kysymys ei 

ole luomisesta, vaan Viisauden syntymisestä iankaikki-

suudessa. Heprean alkutekstin tarkoituksena on välittää 

ajatus siitä, että Viisaus on asetettu kunniapaikalle Juma-

lan rinnalle iankaikkisuudesta alkaen, jo ennen maailman 

luomista.  

 

Niin kuin tämän vuoden joulupäivän saarnatekstissä Jo-

hanneksen evankeliumin 1. luvussa Sana tarkoittaa Juma-

lan Poikaa, niin myös Sl 8. luvussa Viisaus tarkoittaa Ju-

malan Poikaa. Sana ja Viisaus ovat erisnimiä ja ne tulee 

kyseisissä yhteyksissä kirjoitta isoilla alkukirjaimilla.  

 

Tutustuminen Jumalan Viisauteen, ”jonka kautta kaikki 

on saanut syntynsä, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, 

mikä syntynyt on” (Jh 1:3), asettaa meidän inhimillisen 

viisautemme oikeisiin mittasuhteisiin ja pitää lahjak-

kaimmatkin nöyrinä.  

 

2. Lahjaviisaus  

 

Toiseksi muutama sana lahjaviisaudesta. Apostoli Paavali 

sanoo, että Jumala on antanut Kristuksen Jeesuksen 
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”meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja 

lunastukseksi, että kävisi, niin kuin on kirjoitettu: ’Joka 

kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra’” (1 Kr 1:30–

31).   

 

Koska ”Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja 

Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset” (1 Kr 

1:25), kaikkivaltias Jumala on suunnitellut valtakuntansa 

asioiden hoitamisen niin, että hänen omansa voisivat teh-

dä työnsä Jumalan johdatuksessa ja lahjaviisauden varas-

sa. Jumalan valtakunnan työssä on erittäin oleellista, että 

hänen palvelijansa alinomaa muistaisivat ja huomioisivat 

tämän.  

   

Oman kirkkommekin historiassa on sekä kielteisiä että 

myönteisiä esimerkkejä tästä. Ajatelkaamme esimerkiksi 

herätysliikkeittemme syntyaikojen johtajia. Eivät he ai-

nakaan kaikki ole olleet mitään suuria lahjakkuuksia. 

Paavo Ruotsalainenkin oli tavallinen yksinkertainen kan-

san mies, joka ei tainnut osata edes kirjoittaa. Silti hänen 

nimensä loistaa kirkkaana kirkkomme historiassa. Kun 

taas sen ajan kirkkomme viisaiden nimet muistaa vain 

joku kirjatoukka, joka suostuu painamaan kaikki pienet-

kin nimet mieleensä.  

 

Kuningas Salomo oli kuuluisa viisaudestaan. Häntä tuli-

vat monet kaukaiset kuninkaat, kuningattaret ja ruhtinaat 

katsomaan ja häneltä oppia saamaan.  

 

Kun Salomo oli voideltu kuninkaaksi, Herra ilmestyi hä-

nelle ja sanoi: ”Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antai-

sin”. Salomo vastasi: Herra, minun Jumalani, sinä olet 
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tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin si-

jaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa läh-

teä enkä tulla”. (1 Kn 3:5, 7, 9.) 

  

Rukoilemme seurakuntana tänään, että hyvä Jumala vai-

kuttaisi sinussa, Esko-pastori, jatkuvasti sellaisen mielen, 

että joka-aamuinen rukouksesi olisi: ”Pyhä Isä, täytä mi-

nut jälleen tänään Kristuksen tähden Pyhällä Hengelläsi, 

niin että voisin tehdä kaikki tänään niin kuin sinä itse 

tekisit, tosin sanoen niin, että sen tekijä en olisikaan mi-

nä, vaan Kristus, joka minussa asuu.”   

  

Päätös  

 

Veljemme Kristuksessa, Esko Tapio Murto, asetamme 

sinut tänään pyhään virkaan, jossa keskeisimpänä tehtä-

vänäsi on Kristuksen evankeliumin julistaminen ihmisille 

sekä yksityisesti että saarnaamalla julkisesti Kristuksesta 

Jeesuksesta meidän Herrastamme täällä Hämeenlinnassa 

ja minne ikinä Pyhä Henki sinut johtaakaan. Tehtäväsi on 

Jumalan lasten ruokkimista ja hoitamista Kristuksen 

evankeliumilla niin, että he olisivat valmiita kanssasi 

myös palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentami-

seen. 

 

Täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan 

lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suu-

ren Vapahtajan puoleen. Kantakaa pastorianne päivittäin 

esirukouksissanne ja tukekaa häntä kaikin tavoin, niin 

että hän uskollisesti ja iloisin mielin voisi toimia Jumalan 

sanansaattajana keskellänne, se on: saarnata sanaa ja hoi-

taa sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaisesti ja niin 
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täyttää sen viran, johon hänet nyt asetetaan.  

   

   Aamen 

 


