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"Kerran loppuun satu joulun saa 

suru säveliä sumentaapi. 

Kerran silmän täyttää kyynelet 

virtaa vuolahina tuskan veet…" 

 

Tämä tuttu joululaulu kuvaa täsmälleen joidenkin meidän joulun odotusta. Ehkä sinulla on tällä 

hetkellä samat tunnelmat kuin minulla: on mahdotonta ryhtyä valmistelemaan joulua iloisella 

mielellä. Syystä tai toisesta sinusta tuntuu, ettei sinulle voi tulla minkäänlaista joulua tänä vuonna. 

Sinä pelkäät joulua. 

 

Minua auttoi, kun omaan pelkooni sain kuulla adventtisaarnan, jossa sanottiin näin: "Jumala on 

antanut sinulle ahdistuksia, hän on sallinut elämääsi kiusauksia ja lankeemuksia juuri siksi, että 

tietäisit tarvitsevasi Vapahtajaa tänä jouluna. Mitä suurempi on hätäsi, sitä suurempi myös 

Jeesuksen tarve." 

 

Saarnaa kuunnellessani ymmärsin, että vain se tarvitsee Vapahtajaa, joka tarvitsee vapahdusta. Me 

tarvitsemme vapahdusta siitä mistä Raamatun hurskaatkin: orjuudesta, vihollisen kädestä, 

yksinäisyydestä, ahdistuksesta, tuskasta, synnistä ja sen rangaistuksesta, sairaudesta ja kuolemasta. 

 

Paimenetkin tarvitsivat vapahdusta  

Paimenet tarvitsivat vapahdusta. Olen usein miettinyt, miksi kaikista maailman ihmisistä enkeli 

ilmestyi juuri paimenille suurta iloa ilmoittamaan. Luulen, että vastaus on tämä: Jumala valitsi ne 

joilla ei ole mitään ansioita hänen edessään siksi, että jokainen syntinen ja epäonnistunut 

joulunviettäjä voisi sen jälkeen heihin samaistua. 

 

Paimenilla ei ollut joulujuhlaa. Heillä ei ollut pyhää eikä arkea. Lampaita piti paimentaa samalla 

tavalla jokaisena viikon päivänä. Siksi paimenia pidettiinkin samanlaisina syntisinä kuin 

publikaaneja ja porttoja. He eivät kuuluneet hurskaitten joukkoon, eivätkä odottaneet Jumalalta 

erityistä suosionosoitusta, koska tiesivät olevansa sellaiseen arvottomia. Joulu tulikin heille lahjana, 

armosta, ansiotta. 

 



Älä pelkää!  

"Älkää pelätkö", sanoi enkeli paimenille. Katsoin Raamatusta, missä siellä sana ”pelko” esiintyy 

ensimmäisen kerran. Jo Raamatun kolmas luku kertoo siitä, miten Aatami ja Eeva pelkäsivät 

kuullessaan Jumalan askelet paratiisissa. He olivat tehneet syntiä ja pelkäsivät nyt syntinsä 

seurauksia.  

 

Eikä syyttä: tuli päivä, jolloin heidän esikoisensa tappoi nuoremman veljen pelkästään kateudesta ja 

joutui sitten lähtemään loppuiäkseen maanpakoon. Eevan sydämen läpi oli miekka käyvä, ihan niin 

kuin Mariankin. Sama miekka on siitä lähtien lävistänyt kaikkien niiden sydämen, jotka toista 

ihmistä rakastavat, jokaisen äidin, isän, siskon, veljen, lapsen, rakastetun, ystävän. Ehkäpä tämä 

miekka uhkaa estää sinulta tänä vuonna jouluilon kokemisen. 

 

Joudut ehkä, kuten Eeva, katsomaan miten rakkaasi kärsivät. He kärsivät sinunkin syntiesi tähden – 

siksi, että sinä et ole osannut kasvattaa, rakastaa, tukea, nostaa, rohkaista, antaa anteeksi. Eevan oli 

pakko myöntää: "Lapseni kärsivät, koska minä lankesin. Minun syntini seurauksena tuli kuolema 

tähän maailmaan ja nyt minä joudun itkemään poikani haudalla." Eeva sai kuitenkin myös 

lupauksen tulevasta Messiaasta. Siitä samasta, jonka syntymäpäivää me kohta vietämme.  

 

Enkeli sanoo taas tänä jouluna: "Älkää pelätkö". Tarkoittaako se sitä, että seimeen syntynyt 

Vapahtaja tulee poistamaan elämästämme miekan, tuskan, ahdistuksen ja synnin seuraukset heti, 

kun me sitä pyydämme? Ei suinkaan. Se tarkoittaa, että hän on tullut vapahtamaan meidät ja meidän 

rakkaamme synnin rangaistukselta. Helvetti ei enää meitä uhkaa. 

 

Ristillä tuskan miekka osui Jeesukseen itseensä. Siksi häntä pilkattiin: "Vapahtakoon nyt Jumala 

hänet, jos on häneen mielistynyt." Sitä Jeesus itsekin rukoili kärsimyspsalmin 22 sanoilla: 

"Vapahda minun sieluni miekasta." Jumala ei kuitenkaan poikaansa kuullut eikä häntä vapahtanut. 

Jeesus joutui kärsimään miekan, ahdistuksen ja kuoleman voidakseen meidät niistä viimeisenä 

päivänä vapahtaa. 

 

Jeesuksen kädessä, Vapahtajan kädessä, sydämen lävistävä miekka muuttuu vitsaksi ja sauvaksi, 

jotka meitä lohduttavat pimeässä laaksossamme. Ei ole enää mitään syytä pelätä, vaikka 

pelkäämmekin. Mikään, mikä meille ja rakkaillemme tapahtuu, ei tapahdu sattumalta. Onnettomuus 

ja onni tulevat Herralta, ja hän kääntää ne kaikki meidän ja rakkaittemme parhaaksi. Kiusaukset ja 

lankeemuksetkin palvelevat sitä päämäärää, että tarvitsemme Vapahtajaa yhä enemmän. 

 

Mistä rauhasta enkelit lauloivat? 

"Rauha maassa", lauloivat enkelit ensimmäisenä jouluyönä. Sodat eivät kuitenkaan hävinneet 

maailmasta edes yhdeksi yöksi, perheriidat eivät hävinneet, viha ei hävinnyt eikä katkeruus. Sitä 

kaikkea löytyy runsain määrin meidänkin elämästämme ja se riittää pilaamaan meidän joulumme. 

Jos joulurauha olisi ihmisten rauhantahdosta riippuvaista, se ei olisi mitään muuta kuin joulusatua ja 

kiiltokuvaa. 

 

Mistä rauhasta enkelit sitten lauloivat? Jeesus puhui tästä samasta asiasta viimeisenä yönään, 33 

vuotta myöhemmin. "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani, sen minä annan teille. En minä 

anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä 

peljätkö. (…) Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 

on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä; minä olen voittanut maailman." Jeesuksessa, hänen 

puheessaan, hänen sanoissaan meillä voi olla rauha samalla, kun tunteen tasolla emme tunne mitään 

muuta kuin ahdistusta. 

 



Joulunpelon keskellä voimme siis tarttua sanaan, joka kertoo Jeesuksesta, ja se kestää. Tämä on sitä 

rauhaa, josta enkelit lauloivat: syntisen ihmisen rauhaa Jumalan kanssa. Silloin kun meillä on Sana 

ja Sanassa rauha, me voimme Paavalin tavoin jopa kerskata ahdistuksistamme. "Sillä me tiedämme, 

että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä (…) koettelemuksen kestämistä (…) toivoa, joka ei saata 

häpeään (…) rakkautta." 

 

Tänä vuonna minä pelkään joulua. Mutta Sanasta tiedän, että Jeesus tulee sittenkin, pelostani 

huolimatta. Hän on jo tullut. Hän on jo muuttanut sydämeni lävistävän miekan vitsaksi ja sauvaksi, 

jotka ohjaavat minut oikealle tielle. Hän on jo hankkinut rauhan Jumalan kanssa; oikean, kestävän 

joulurauhan. Siksi minä en pelkää joulua, vaikka pelkäänkin sitä. 

 

      Mailis  

 


