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JOULUKIRKKO

Luuk. 2:1-20

Näin jouluaamuna me olemme valtavan salaisuuden äärellä:
Miten voi olla mahdollista, että Jumala syntyy ihmiseksi?
Miten Jumala, joka on ääretön ja täydellinen ja kaikkivoiva,
voi astua tänne maailmaan pienenä vauvana?
Ja juuri näin Raamattu kuitenkin opettaa:
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana OLI Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.” (Joh. 1:1-2)
Ymmärrämme, että tuo Sana, josta Johannes puhuu evankeliuminsa
alussa, on itse Kristus. Kun Johannes puhuu Sanasta, hän puhuu
selvästi henkilöstä, persoonasta.
Sitten Johannes sanoo: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme,
ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta,
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta”.
(Joh. 1:14).
Tässä Johannes puhuu selvästi Kristuksesta, joka asui Israelin kansan
keskellä. Johanneskin oli nähnyt Hänet, puhunut Hänen kanssaan,
jopa koskenut Häneen.
Opetuslapset olivat nousseet Kirkastusvuorelle, jossa Kristus oli
paljastanut kirkkautensa. Hän hohti siellä taivaallista valoa,
sellaista, joka on vain Jumalassa. Ja Jeesuksessa oli se ihmisille
tuntematon asia, että Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
- Me ihmiset olemme aina vajaita sekä armon että totuuden
tuntemisessa ja levittämisessä. Meissä on aina vähintäänkin ripaus
armottomuutta ja valhetta. Kristuksessa näistä ei ollut tietoakaan.
Hänen olemuksensa oli läpeensä armoa ja totuutta.
Tällainen Sana, Jumalan Poika syntyi jouluna tähän maailmaan.
Se oli tapahtuma, jollaista ei koskaan aikaisemmin ollut tapahtunut
eikä se koskaan tule uusiutumaan. Joulu oli ainutkertainen tapahtuma.
Siksi on turha väittää vastaan ja sanoa, että ”ei niin voi tapahtua
tässä maailmassa” tai ”ei tuo ole luonnonlakien mukaista”.
Ei olekaan! Eikä voikaan olla!
Kristuksen maailmaan tuleminen oli ainutkertainen ihme. Jumalan ihme
ja salaisuus, jota me emme voi ymmärtää, mutta me voimme uskoa
siihen ja ylistää siitä Jumalaa.

Vanhan liiton aikana Jumala oli toiminut toisella tavoin.
Hän oli ilmoittanut pyhän tahtonsa LAIN avulla.
Mooses sai lain Siinainvuorella ja välitti sen kansalle.
Näin jokainen ihminen voi tietää, mitä Jumala vaatii ja odottaa meiltä.
- Laki ei kuitenkaan johtanut siihen lopputulokseen, jota Jumala toivoi.
Kukaan ihminen ei nimittäin kyennyt elämään lain mukaan,
eikä kukaan päässyt sen avulla Jumalan luo.
Siksi Jumala otti käyttöön uuden keinon.
Hän lähetti kansan keskelle profeettoja, jotka julistivat,
että kansan piti tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen.
Muuten kansaa kohtaisi tuho.
- Tämäkään Jumalan yritys ei tuottanut toivottua tulosta.
Kansa otti kiinni profeetat: ”Jonkun he pieksivät, jonkun
iskivät kuoliaaksi ja jonkun kivittivät” (Matt. 21:35).
Tämäkään keino ei tepsinyt: Tie Jumalan luo pysyi suljettuna.
Siksi Jumala päätti ryhtyä suureen ja vaaralliseen yritykseen:
Hän lähetti maailmaan oman rakkaan Poikansa, Jeesuksen.
Jumala ajatteli: ”Minun omaan Poikaani he eivät sentään
uskalla koskea” (Matt. 21:37).
- Enempää ei Jumala enää voinut tehdä.
Kaikki Hänen keinonsa olivat nyt käytössä.
Jos eivät ihmiset ota vastaan edes lihaksi tullutta Jumalaa,
silloin ei heillä ole mitään toivoa pelastumisesta. Ei mitään.
****
Miksi Jumala sitten lähetti Jeesuksen tänne maailmaan?
Miksi Hänen piti syntyä tänne ihmiseksi?
Yhdessä jouluvirressä lauletaan:
Jo syntyi ennustettu meille Messias,
tuo kauan odotettu Kristus-kuningas.
Eijaa, laulakaa! Lunastetut olemme kahleista kuoleman.
Hän luopui taivaastansa, syntyi köyhäksi
ja teki aarteillansa meidät rikkaiksi.
Eijaa, laulakaa! Lunastetut olemme kahleista kuoleman (VK 24:2, 4).
Tässä on syy siihen, miksi Jumala tuli tänne lihaan.
Hän tuli lunastamaan meidät kuoleman vallasta.
Hän tuli ostamaan meidät vapaiksi Saatanan orjuudesta.

400-luvulla elänyt kirkkoisä Salvianus Marseillelainen kirjoittaa
Kristuksen syntymisestä näin:
”Sinun tähtesi ihminen - joka olet vain tomua ja likaa, ei,
vaan vain vähäinen tomu- ja likahiukkanen - sinun tähtesi
maailmankaikkeuden Herra astui alas maahan ja syntyi samoin
kuin sinä lihasta ja lihaan. Hän alensi itsensä alas hävettävään
ihmiseksituloon asti, kapaloriepujen likaan, kehdon köyhyyteen.
Hän otti omakseen tämän olemassaolon arvottoman pakon,
syömisen ja juomisen sekä valveillaolon ja nukkumisen ikävän vaihtelun
ja kaikki tämän katoavan maallisen vaelluksen kehnot tarpeet,
jopa senkin, että häntä ympäröivät ruokottomat kanssaihmiset,
jotka olivat kauttaaltaan syntiensä liejun peittämät, joita raskautti
hirmutöiden vuoksi huono omatunto, jotka hengittivät häpeällisyytensä
pahaa löyhkää ja jotka eivät kyenneet käsittämään taivaallisia oppeja”
(Ad eccl 2:1-2, Teinoset Ajasta ylösnousemukseen 1976, 88).
Niin, ajatelkaa tätä Jumalan alentumista.
Taivaassa olisi Jumalan Poika voinut nauttia tuhansien enkelin
ylistyksestä ja taivaallisesta valosta ja puhtaudesta.
Häneltä ei puuttunut mitään eikä Hän joutunut kokemaan minkäänlaista
surua, kipua, vaivaa, vastustusta ja mitään hankalaa.
- Kuinka moni olisi valmis jättämään sellaisen elämän taakseen
ja tulemaan tänne ihmisten maailmaan?
Tänne missä ihmisen elämän on parhaimmillaankin vain ohikiitävä
varjo. Missä kauneintakin hetkeä varjostavat huolet ja heikkoudet.
Missä kaikkein vahvin ja suurinkin elämä voi hetkessä luhistua
ja muuttua tomuksi. Missä kuolema on joka hetki vain pienen
askeleen päässä meistä.
Tänne Jumalan Poika tuli vapaaehtoisesti.
Miksi Hän suostui tähän?
Saksalainen pappi Nikolaus Ludwig von Zinzendorff kirjoitti
1700-luvulla näin:
”Ajatteletko, että Herralta Jeesukselta oli itsensä kieltämistä tulla
alas taivaasta maailmaa pelastamaan? Oliko se itsensä kieltämistä?
Ei, se oli rakkautta - rakkautta, joka nielee kaiken ja ennen kaikkea
Hänet itsensä” (John Wesleylle, Teinoset 1976, 88).

Tämä oli Jumalan päällimmäinen syy siihen, miksi Hän syntyi
ihmiseksi. Hän teki se sulasta rakkaudesta meitä, luomiaan
ihmisiä kohtaan.
Kukaan meistä ihmisistä ei niin tekisi, koska kukaan meistä ei
pysty rakastamaan samalla tavoin. Meidän rakkautemme ei
koskaan ole pyyteetöntä, itsensä antavaa ja itsensä uhraavaa.
Meidän rakkauteemme sisältyy aina itsekkyyttä.
Me rakastamme siksi, että meitä rakastettaisiin.
Me odotamme aina jonkinlaista vastarakkautta.
Edes kiitosta tai hymyä.
Jumala ei odota meiltä mitään.
Sillä Hän tietää sen varsin hyvin, ettemme me kuitenkaan
pystyisi antamaan Hänelle yhtään mitään.
Kaikki mitä meillä on, on jo nyt Hänen omaansa.
Vain meidän syntimme ovat meidän omiamme.
Ne eivät ole lähtöisin Jumalasta niin kuin kaikki muu, mitä meillä on.
Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä itsessään on heikkoa,
huonoa, arvotonta, epäonnistunutta, pilalle mennyttä, tuhoon tuomittua.
Jumala rakastaa sitä, joka ei ansaitse rakkautta.
Sitä, joka ei itsessään ole yhtään mitään.
- Sitä Jumala rakastaa pyyteettömällä, itsensä uhraavalla rakkaudella.
SIKSI Jeesus syntyi tänne.
Hän tuli meitä varten, jotka laahustamme täällä kuoleman varjon
laaksossa ja joiden elämää raskauttavat monet, monet asiat.
Saatat tuntea Pekka Simojoen laulun, johon Erkki Leminen on
tehnyt sanat. Siinä kuvataan hienolla tavalla sitä
miksi Jeesus syntyi tänne. Tunnistatko tästä laulusta itsesi?
Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa.
Minä synnyin talliin ja seimeen, voin sinua rakastaa.
Minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää.
Minä tulin sinua varten, saatan sinua ymmärtää.
Minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettivät.
Minä tulin sinua varten, jonka toiset jo jättivät.
Minä tulin sinua varten, joka yössäsi nyyhkytät.

Minä tulin sinua varten, joka yksin sairastat.
Minä tulin sinua varten, jota mammona kahlitsee.
Minä tulin sinua varten, jota rihkama hallitsee.
Minä tulin sinua varten, joka helposti lankeat.
Minä tulin sinua varten, jota kahleet sitovat.
Minä olen sinua varten, joka toisista jälkeen jäit.
Minä olen sinua varten, joka hylkäävät katseet näit.
Ja taivas on sinua varten, joka lepoa ikävöit.
Vien ryövärin kanssasi kotiin, miksi yhä epäröit?
kerto
Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt.
Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt.
Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomion.
Sinä ole minulle rakas, ovi taivaan auki on.
Jumala tuli ihmiseksi SINUA varten.
Jeesus syntyi maailmaan SINUA varten.
Ylhäinen tuli alhaisuuteen SINUA varten.
Jotta saisi ottaa kaikki sinun syntisi ja taakkasi harteilleen,
sovittaa ne Golgatan ristillä,
ja kärsiä Sinun rangaistuksesi.
Joulu kertoo sinulle siitä, että ”kaikki on täytetty”.
Synti, kuolema ja Perkele on voitettu.
Ja ”ovi taivaan auki on”.
Saat käydä siitä sisään.
USKONTUNNUSTUS

