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Rykmentintie 34, Tuusula. Tällainen on Tuusulan uuden seurakuntakeskuksen osoite.
Nykyaikaisilla apuvälineillä on helppo suunnistaa ja löytää perille vaivattomasti.
Kauempaakaan tuleva vierailija ei tarvitse karttaa, sillä riittää, että navigaattoriin kirjoittaa
osoitteen. Sen lisäksi on vain luotettava siihen, että maata kiertävällä radalla kulkevat
satelliitit ohjaavat perille. Tänään tässä juhlamessussa toivomme, että jatkossakin
mahdollisimman moni osaisi navigoida reittinsä Rykmentintie 34:ään, seurakunnan uusiin
tiloihin, jotka nyt otamme rukouksin ja Jumalan siunausta pyytäen käyttöön.
Juhlamessua täällä Rykmentintiellä uudessa seurakuntakeskuksessa vietämme loppiaisena,
joulujakson viimeisenä juhlapäivänä. Tämän pyhän sanoma kertoo navigoinnista ja perille
pääsemisestä. Kertomus idän tietäjistä kuvaa matkantekoa aikana, jolloin navigaattoreita eikä
satelliitteja ollut. Yhtä kaikki, taivaalta löysivät tietäjätkin suunnan, kun he evankeliumin
kertomuksen mukaan seurasivat tähteä.
Täysin tarkkaa ei tähden johdatus ollut, sillä tietäjät päätyivät ensin Jerusalemiin, noin
kymmenen kilometriä pohjoiseen Betlehemistä, matkan varsinaisesta päätepisteestä. Oikea
suunta lopulta kuitenkin löytyi kuningas Herodeksen suosiollisella, joskin taka-ajatuksia
täynnä olleella avustuksella.
Tietäjien pitkä matka päättyi pienen, hiljattain syntyneen lapsen luokse. Meille kerrotaan, että
tietäjät ”maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita
lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.” Tätä tapaamista oli odotettu. Siihen oli valmistauduttu
ja sen hyväksi oli nähty paljon vaivaa. Loppiaisen viesti korostaa, miten tärkeästä
tapahtumasta lopulta on kysymys: vieraan kansan ja todennäköisesti myös toisen uskonnon
edustajat saapuivat Jeesuksen luokse.
Joulun sanoma ja loppiaisen viesti kuvaavat osuvasti kristillisen uskon yhtä ominaispiirrettä.
Kristilliselle uskolle erityisyys on aina ollut keskeistä. Jumala toimii ja ilmoittaa itsensä
yksittäisissä ja erityisissä tapahtumissa. Hän sitoutuu historiaan ja ennen kaikkea tavallisen
ihmisen elämään. Hän ottaa yksittäisen ihmisen tai kansan käyttöönsä ja niiden välityksellä
tuo viestinsä kaikkien tietoon.
Kristillisessä uskossa me emme turvaudu Jumalaan vain jossakin yleisessä mielessä, vaan
turvaudumme Jumalaan, joka on kiinnostunut juuri tästä hetkestä ja juuri meistä persoonina
ja yhteisöinä. Jumala ei ole Jumala vain jossakin yleisessä mielessä, vaan hän on Abrahamin,
Isakin ja Jaakobin Jumala. Hän on sinun Jumalasi ja minun Jumalani.
Tämä ajatus Jumalan kiinnostuksesta yksittäiseen ja erityiseen kuvastuu ehkä parhaiten juuri
siinä, että hän syntyi ihmiseksi tietyssä historian hahmossa, Jeesus Nasaretilaisessa, ja että
hän syntyi tietyssä paikassa tiettynä aikana. Jeesus syntyi Rooman mahtavan valtakunnan
itäosassa pienen juutalaisen kansan asuttaman maan yhdessä pienessä kaupungissa aikana,
jolloin keisarina oli Augustus, Syyrian käskynhaltijana Quirinius ja paikallisena kuninkaana
Herodes. Kuten huomaamme, paikanmääritys oli tässä verraten tarkkaa, mutta ajan
määrittämiseen täytyi käyttää viitteenä hallitsijoiden valtakausia. Nykyaikaisia kelloja ja

laajasti sovittua, kansoja yhdistävää ajanlaskua ei evankeliumien kirjoittajilla ollut
käytettävissään.
Yhtä kaikki, erityisyys pikemminkin kuin yleisyys on tunnusomaista kristilliselle uskolle. Juuri
tämä hetki on tärkeä, juuri tässä ja nyt Jumala kohtaa meidät. Jumala kohtasi idän tietäjät
talossa, jossa Jeesus-lapsi majoittui. Päivän evankeliumi toteaa: ”He menivät taloon ja näkivät
lapsen ja hänen äitinsä Marian.” Jälleen huomio kiinnittyy siihen, mikä on erityistä. Hiljattain
syntynyt juutalaisten kuningas oli juuri tässä talossa ja nuori nainen hänen lähellään oli juuri
hänen äitinsä. Tässä ei ole mitään yleisluontoista eikä evankelista Matteus esitä tulkintoja
tapahtumista siten, että hän yrittäisi löytää niistä koko maailmaa koskevia yleisiä näkökulmia.
Kun Jumala toimii, hän toimii erityisyyden kautta.
Mutta juuri kaikessa erityisyydessään nämä aikaan ja paikkaan ja yksittäisiin henkilöihin
liittyvät tapahtumat koskevat koko maailmaa ja ovat mitä yleisluontoisimpia.
Maailmankaikkeuden Herra sitoutuu tavallisen ihmisen tavalliseen arkeen ja tulee mukaan
hänen erityiseen elämäänsä. Hän ei jää etäälle epämääräiseksi uskonnolliseksi jumalhahmoksi
vaan hän tulee keskelle oman elämämme iloja ja suruja, riemuja ja vastoinkäymisiä. Vasta
tämän erityisen jälkeen voimme tehdä päätelmiä esimerkiksi siitä, millainen Jumala on ja mitä
kristillinen usko laajasti ja yleisesti ottaen merkitsee.
Tuusulan seurakunnan uusi seurakuntakeskus on erityinen tila. Sillä on oma historiansa
muussa kuin kirkollisessa käytössä. Myös Tuusulan seurakunnan pitkäaikainen prosessi
uuden seurakuntakeskuksen saamiseksi on ollut vaiheikas ja erityinen. Juuri tässä
erityisyydessä Jumala on ollut mukana ja johdattanut. Tänään voimme todeta, että perille on
päästy aivan kuin itämaan tietäjät aikanaan saapuivat taloon, jossa Jeesus äitinsä Marian
kanssa oli. Juuri tuo talo ja tuo hetki oli se, jossa idän tietäjät kohtasivat Jumalan ja jossa
Jumala kohtasi heidät.
Samalla tavalla mekin kohtaamme Jumalan ja hän kohtaa meidät tässä tilassa, Tuusulan
uudessa seurakuntakeskuksessa ja sen seurakuntasalissa. Tällaista kohtaamista vartenhan
koko tämä rakennus nyt on olemassa. Me rukoilemme tänään kaiken täällä tapahtuvan
tulevan toiminnan puolesta. Pyydämme sitä, että jokainen, joka tähän seurakuntakeskukseen
saapuu, voisi kohdata idän tietäjien tavoin Herramme Jeesuksen ja että tuo kohtaaminen
lujittaisi uskoa, toivoa ja rakkautta.
Hyvä seurakunta. Rykmentintie 34, Tuusula. Osoite ohjaa meidät tähän tilaan ja juuri nyt siinä
olemme. Tämä tila ja tämä hetki ovat erityisiä, sillä juuri tässä ja nyt Jumalan ja meidän
välillämme tapahtuu paljon. Olemme koolla yhdessä, seurakuntana. Olemme
seurakuntalaisina myös yksittäisiä, erityisiä persoonia. Jokainen meistä on kulkenut tähän
tilaan ja tähän hetkeen omaa erityistä elämäreittiään pitkin. Meistä jokainen kantaa
mukanaan ainutlaatuista erityisyyttä niin monella tapaa.
Niinpä siis me uskomme, että tähän tilaan ja tähän hetkeen meidät on johdatettu. Tässä,
Tuusulan uudessa seurakuntakeskuksessa loppiaisena keskipäivän aikaan vuonna 2018
Herramme Jeesus kohtaa meidät ja me hänet. Idän tietäjien tavoin meilläkin on aihetta
kiitokseen.

