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Sinulle valmistettu joulu
Viikon kuluttua on joulupäivä. Moni suomalainen etsii joulumieltä joulukuu
sesta, kynttilöistä, musiikista, runsaista laatikkoruuista ja mehevästä kin
kusta tai kalkkunasta, joulusaunasta, puhtaasta ja koristellusta kodista se
kä lahjojen paljoudesta. Joulu on meille valoa, lämpöä, tuoksuja, jouluista
musiikkia. Ne kuuluvat suomalaiseen jouluun.
Mutta niin näkyy kuuluvan joulukiirekin. Vaikka me tiedämme tasan tark
kaan että joulu tulee 25.12., se näyttää yllättävän meidät joka kerta niin
kuin talven ja lumen tulo autoilijat. Ystäväni ja työtoverini Anja Yletyinen
on kirjoittanut joulutunnelmista, jotka ovat meille niin kovin tuttuja:
”Amarylliksen mukula tunkee esiin kukkavanaa. – Apua, joulu tu
lee! Suloiset ajatukset kaukaisesta lähestyvästä jouluajasta, itse
tehdyistä korteista, ajatuksella kirjoitetuista tervehdyksistä, rau
hassa, harkiten ja iloiten ostetuista muutamista joululahjoista,
piparintuoksusta ja kaikkialla sädehtivistä jouluvaloista joutuvat
antamaan tietä kauhistavalle todellisuudelle: tänäkään vuonna en
ehtinyt loihtimaan esille sellaista joulua kuin olisin halunnut. Mi
ten olisinkaan nauttinut ajatuksesta, että kerrankin aloittaisin
ajoissa valmistelut eikä tarvitsisi ajautua yleiseen jouluhysteriaan
ja kauppojen hälinään.”
Joulun todellinen merkitys on hämärtynyt ihmisiltä. Taiteilija Kari Suomalai
nen oivalsi "jouluhössötyksen" todellisen idean kun hän vuonna 1950 piirsi
Helsingin Sanomiin kuuluisan kuvan "Kuokkavieras Syntymäpäiväjuhlissa".
Tuossa kuvassa Jeesus seisoo hylättynä Helsingin Aleksanterinkadun joulu
vilinässä!
Kristuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää roomalaiselle Saturnalialle ja voit
tamattomalle auringolle omistetun juhlan sijaan. Nyt näyttää siltä, että
Kristuksen syntymäjuhla on täällä Suomessa vaihtumassa jälkikristilliseksi
Mercuriuksen eli kaupan jumalan kulutusjuhlaksi. Meitä ei enää kohdella ih
misinä vaan kuluttajina. ”Consumo, ergo sum.” eli suomen kielellä: Ku
lutan, olen siis olemassa.
Täällä jälkikristillisessä Euroopassa on nyt niin paljon siirtolaisia, että eng
lanninkielinen joulun nimi Christmas, Kristuksen messu, on muutettu pel
käksi Season’s greetingiksi, kausitervehdykseksi, ettei vain loukattaisi ke

tään muunuskoista. Jos tämä kehitys jatkuu, niin kohta Suomen kouluissa
kaan ei saa mainita Jeesusta edes jouluna.
Japanissa on suomalaistenkin voimin tehty lähetystyötä jo yli 100 vuotta.
Silti Nokian puhelin ja suomalainen joulupukki ovat Japanissa paljon tunne
tumpia kuin 2000 vuotta sitten maailmaan tullut Jumalan Poika. Japanissa
kin tavaratalot ovat täynnä joululauluja ja jouluisia tavaroita. Siellä täällä
on kaupoissa myös seimiasetelmia. Mutta mitä seimestä löytyy? Ei suin
kaan Jeesus-lasta vaan joulupukki-vauva. Jotain on mennyt pahasti pieleen
joulunvietossa!
Monen suomalaisen kodin joulu on täynnä suuria odotuksia - ja vielä suu
rempia pettymyksiä. Maalliset murheet ja huolet täyttävät joulumielen. Mil
joona suomalaista etsii tänä vuonna joulun tunnelmaa kauneimmista joulu
lauluista. Jeesuksen nimi voi kuitenkin pilata hartaan tunnelman! Kuulin ni
mittäin kerran, kuinka eräs närkästynyt rouva kuiskasi vieressä istuvalle:
”Mitä ne tuosta Jeesuksestakin vielä hössöttää?” Pappi parka kun oli ruven
nut puhumaan Jeesuksesta kesken kauneimpien joululaulujen. Jeesus sa
noo meille tänään: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi
omaksensa koko maailman joulutunnelman, mutta saisi sielullensa
vahingon.”
Lauluntekijä, trubaduuri Jukka Salminen kysyykin, missä se joulu oikein
luuraa:
Piparin tuoksua tonttujen juoksua, siinäkö joulu on?
Kiirettä, huisketta, salaisuuskuisketta, siinäkö joulu on?
Tähti ja kuusi, lyhtykin uusi, siinäkö joulu on?
Lapsenko juhlaa, paljon kun tuhlaa, siinäkö joulu on?
Jukka vastaa omaan kysymykseensä:
Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle.
Sydämiimme joulun lahja seimen luona annetaan
Joulun todellinen merkitys ei ole ulkoisessa, vaikka sekin on tärkeää. Kuvi
telkaa nyt suomalaista joulua ilman kaikkea sitä perinteistä, jonka me lii
tämme joulun viettoon! Joulusaunasta alkaen.
Joulun todellinen merkitys on sen sisältämässä sanomassa. Siinä, kuka
syntyi maailmaan n. 2000 vuotta. Enkelin viesti oli tämä: Tänään on teil
le Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Her
ra. Luuk 2:11

Tämä lapsi on koko maailman Vapahtaja, joka omassa ruumiissaan kantaa
pois ihmisten synnit – kaikkien meidän synnit. Joulun todellinen merkitys
on sydämen joulussa: Jumalan antamassa omantunnon rauhassa. Sillä Jee
sus ei tullut tuomaan meille hyvää joulutunnelmaa vaan mielenrauhan ja
hyvän omantunnon! Enkelit julistivat: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä
tahto!" Joulu ei ole jotain, jonka me valmistamme Jeesukselle. Se on jo
tain, jonka Jumala on valmistanut meille.
Joulu on mahdollisuus
seurata tähteä,
antaa valon loistaa sydämeen,
kuulla enkeleitä,
löytää Vapahtaja.
Joulu on mahdollisuus
nähdä valoa pimeyden keskellä,
uskoa lupauksiin,
nähdä pienessä suurta,
luottaa heikossa olevaan voimaan.
Joulu on mahdollisuus
levätä turvassa Jumalan sylissä
kuin Jeesus-lapsi äitinsä helmassa.
Rakas kuulijani. Oletko sinä tänä jouluna yksinäinen? Kaikista vuoden päi
vistä juuri joulu on kaikkein tuskallisin yksinäisille ihmisille. Niille, jotka ovat
yksin vastoin omaa tahtoaan.
Sinulle on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja. Hän sanoo: ”Minä olen sinun
kanssasi joka päivä, joka hetki, maailman loppuun saakka. Minä en kos
kaan jätä sinua enkä milloinkaan hylkää sinua.” Hän jakaa sinun kanssasi
sinun yksinäisyytesi. Hän ymmärtää, miltä sinusta tuntuu. Hän on sinua lä
hempänä kuin oma kaulasuonesi. Hän on lähempänä kuin huokaus ennen
kuin ehdit sen ilmaista. Vain kuiskaa, Herra kuulee.
Oletko sinä tänä jouluna ahdistunut, masentunut, haavoittunut, sisäisesti
kipeä? Koetko, että sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti? Sinut on
nolattu toisten silmissä. Sinut on syrjäytetty työpaikalla. Sinut on asetettu

huonoon valoon. Sinulle on tehty vääryyttä etkä ole saanut ansaitsemaasi
huomionosoitusta. Sinua on haavoitettu syvästi sinulle tärkeässä asiassa.
Ystävä, sinulle on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja. Hän, jota ruoskittiin
epäoikeudenmukaisesti ja tuomittiin syyttömänä kuolemaan. Hänen haavo
jensa hinnalla Jumala parantaa sinun haavasi. Ne voivat olla syvät kuin
amerikkalainen Grand Canyon, mutta Jeesus – Immanuel - sanoo: ”Minä
kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista.”
Oletko sinä tänä jouluna pahoillasi menneestä? Koetko syyllisyyttä ja hä
peää? Tiedät tehneesi väärin. Jotain on mennyt pahasti rikki ihmissuhteis
sasi. Ehkä tiedät laiminlyöneesi ystävääsi, läheistäsi. Harmittelet, voi kunpa
olisin tehnyt toisin tai jättänyt tämän tai tuon asian tekemättä tai sanomat
ta.
Ystävä, sinulle on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja. Hänen nimensä on
Jeesus. Hän vapauttaa kansansa sen synneistä ja laiminlyönneistä, syylli
syydestä ja häpeästä. Hän kärsi ristillä sinun syntiesi rangaistuksen. Siksi
Hän antaa sinulle kaiken anteeksi. Hän laskee sydämeesi joulurauhan - to
dellisen, kestävän rauhan. Sen rauhan, jota mikään maailmassa ei voi ot
taa sinulta pois. Hän sanoo: ”Minun rauhani, sen minä annan sinulle. Äl
köön siis sydämesi olko murheellinen älköönkä se vaipuko epätoivoon.”
Tahdotko, että sinullakin olisi ainainen joulu, sydämen ja mielen rauha.
Sen Jeesus tuo sinulle, kun Hän saa asua sydämessäsi. Hän sanoo: ”Minä
seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, mi
nä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm
3:20)
Jeesus on äärettömän hienotunteinen meitä kohtaan. Hän ei tunkeudu vä
kisin meidän elämäämme, vaan Hän kolkuttaa lempeästi sydämemme ovel
la. Sitten Hän astuu askeleen taaksepäin ja jää sydän pamppaillen odotta
maan: Mitähän tuo ystävä nyt tekee? Kuuleeko hän kolkutukseni? Avaako
hän oven minulle? Saanko astua hänen elämäänsä? Jeesus odottaa, että
me itse avaamme sydämemme hänelle. Hän suostuu vain vapaaehtoiseen
rakkauteen.
Tiedätkö, miten hänet voi saada sydämeen asumaan? Se on hyvin yksin
kertaista. Voit omin sanoin pyytää, että hän tulee elämääsi ja antaa sinulle
anteeksi kaiken sen, mitä olet tehnyt väärin. Silloin Hänen rauhansa las
keutuu sisimpääsi ja sinulla on TODELLINEN JOULU. Joulu jokapäiväinen!
Antakoon armollinen Jumala sinulle kestävän rauhansa Jeesuksen seurassa
tänä jouluna.

Asko Matikka

