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Jeesuksen syntymä on ihmeellinen asia. Jouluna kuulemme siitä, miten Raamatussa on luettavissa
lupaukset Jeesuksen syntymästä ja sitten silminnäkijöiden kertomukset ja kokemukset Vapahtajan
syntymäpaikalta Betlehemistä. Näin jouluaattona kirkkovuodessa saamme keskittyä siihen, miten
Jumalan sanan lupaukset todella toteutuivat. Huomenna ensimmäisenä joulupäivän saamme viettää
Jeesuksen syntymäjuhlaa. Sana tuli lihaksi, Jumalan Poika syntyi ihmiseksi. Toisena joulupäivänä
eli tapaninpäivänä puolestaan messussa muistellaan Jeesuksen todistajia, marttyyreja. Uuden
Testamentin kertomusten perusteella ei voida sanoa mihin vuodenaikaan Jeesuksen
syntymäkertomukset sijoittuvat, mutta kristityt ovat viettäneet 300-luvulta alkaen Jeesuksen
syntymänjuhlaa eli joulua 25. joulukuuta.

Joosef ja Maria olivat tulleet Joosefin suvun kaupunkiin Betlehemiin veroluetteloon kirjautumista
varten. Matka oli ollut pitkä Nasaretista Betlehemiin. Varmasti Joosef oli matkan aikana huolissaan,
miten Maria kestäisi matkan rasituksen. Kulkuvälineet olivat siihen aikaan hyvin hitaita. Me
voimme matkustaa päivässä autolla Suomen päästä päähän tai lentokoneella kauaksi toiselle
puolelle maapalloa. Jeesuksen syntymän aikaan liikuttiin pääsääntöisesti jalan, aasilla, hevosella,
kamelilla tai vesitse veneellä tai laivalla. Voimme kuvitella, että matkanteko oli hidasta viimesillään
raskaana olleelle naiselle, joka tosin oli nuori ja kestävä.

Enkeli Gabriel oli ilmoittanut sekä Marialle että Joosefille Jeesuksen syntymästä. Sekä Joosef että
Maria hämmästyivät enkelin ilmoitusta. Varmasti he ihmettelivät sydämessään, miten juuri heidät
Jumala valitsi Jeesuksen äidiksi ja kasvatti-isäksi? Erityisesti Joosef kävi kovaa kamppailua
sisimmässään, kun sai kuulla, että Maria oli tullut raskaaksi. Hän tiesi, että Maria oli neitsyt niin
kuin Raamattu meille siitä kertoo. Maria ja Joosef pitivät liittoaan pyhänä. He olivat kihloissa ja
aikoivat solmia avioliiton. Heidän vanhempansa epäilemättä iloitsivat heidän kanssaan tässä
merkittävässä elämänvaiheessa. Evankelista Matteus kertoo, että ”ennen kuin heidän liittonsa oli
vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana.” Joosef oli lakia
kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä Mariaa julkisesti. Joosef aikoi purkaa
avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Mooseksen lain mukaan hänellä olisi ollut oikeus
hylätä Maria, joka kihlausaikana oli tullut raskaaksi. Tähän epäilysten ja mustien pilvien
sävyttämään hetkeen ilmestyi Herran enkeli. Hän ilmoitti Joosefille, ettei tarvinnut pelätä ottaa
Mariaa vaimokseen. Joosefkin saa kuulla, että se mikä Mariassa on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä

Hengestä. Enkeli sanoo Joosefille, että hänen on annettava tälle poikalapselle nimeksi Jeesus, sillä
hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ja Raamattu todistaa, että unesta herättyään Joosef otti Marian
vaimokseen, mutta ei koskenut häneen ennen kuin Maria oli synnyttänyt Jeesuksen.

Kuinka vaikeaa esimerkiksi Marian ja Joosefin vanhempien tai sisarusten oli uskoa, että lapsi, jota
Maria kantoi sisimmässään, oli itse Jumalan lupaama Messias? Raamattu kertoo, että Maria kertoi
tämän uutisen hetimiten sukulaisilleen Elisabetille ja Sakariaalle, Johannes Kastajan äidille ja isälle.
Mutta Raamattu ei kerro, että Joosef olisi kertonut enkelin ilmoituksesta kenellekään. Ajattelen, että
Joosefilla oli varmaan samanlainen olo ja tehtävä kuin oli Nooalla, joka rakensi kuivalle maalle
valtavan arkin. Kukaan ei uskonut Nooan saarnaa vedenpaisumuksen tulemisesta ja parannuksen
tarpeellisuudesta. Kaikki pitivät Nooan saarnaa hulluutena, järjenvastaisena. Samoin Joosefin saama
ilmoitus Jumalan Pojan syntymisestä Pyhän Hengen vaikutuksesta oli ihmisille hulluutta. Luulen,
että Joosef ja Maria saivat odotusaikana osakseen häpeää ja jopa pilkkasanoja. Uskon, että
monikaan ei ottanut uskolla vastaan heidän sanojaan koko maailman Vapahtajan lähestyvästä
syntymästä. Kaikkina aikoina Jumalan pelastussuunnitelma Pojassaan on ollut uskon salaisuus.
Jumalaa ei kukaan voi tavoittaa itse, vaan hän ilmoittaa itsensä Pyhän Henkensä kautta
seurakunnastaan. Profeetta Miika on kuudes ns. pienemmistä profeetoista, joita on kaikkiaan 12
kappaletta. Hän polveutui Juudan suvusta ja syntyi noin vuonna 778 eaa. Profeetta Miika kirjoittaa
Jeesuksen syntymästä näin: Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien
joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää.”
(Miika 5:1-2)

Joosef ja Maria olivat melko varmasti kuulleet näitäkin profeetta Miikan sanoja. Kun he saapuivat
pieneen Betlehemin kylään, he tiesivät, että Marian synnyttämisen aika olisi lähellä. Joosef kuului
Israelin kuninkaan Daavidin ylhäiseen sukuun. Kuningas Daavid oli kotoisin Betlehemistä, jossa
hänen isänsä Iisai ison perheensä kanssa. Hänellä oli kahdeksan poikaa, joista Daavid oli nuorin.
Hänestä profeetta Samuel voiteli Israelin kuninkaan kuningas Saulin seuraajaksi. Näin siis Joosef
oli tullut sukunsa jo ammoin asuttamille maille. Vanhan Testamentin mukaan Daavid oli ensin
Juudan kuningas vuosina 1012–1005 eaa., ja koko Israelin kuningas 1005–972 eaa.

Betlehemissä ei ollut yhtään paikkaa majataloissa vapaana, joten Joosef ja Maria johdatettiin
eläinten suojaan, talliin. Sinne he valmistivat syntymäpaikan Marian esikoiselle. Jeesus syntyi
pimeänä yönä oljilla ja kapaloilla vuorattuun seimeen. Hetken aikaa he saivat ihastella ja ihmetellä
tapahtunutta aivan kahdestaan. Mutta Betlehemin läheisellä kedolla oli paimenia vartioimassa

laumaansa. Ja heille ilmestyi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Enkeli ilmoitti heille
sellaisen uutisen, joka sai aluksi paimenet pelkäämään, mutta sitten kiirehtimään Betlehemiin.
Enkelit ovat Jumalan työvälineitä tässä maailmassa. Enkelit tuovat Jumalan viestejä ihmisille. Te
lapset olette kenties ripustaneet enkelikoristeita joulukuuseen tai olette askarrelleet enkeleitä
päiväkerhossa. Te muistatte, että suojelusenkeli on teidän suojananne joka hetki.

Herran kirkkaus pelotti paimenia niin kuin oli pelottanut israelilaisia Mooseksen laskeuduttua
lainantamisen vuorelta. Mooseksen kasvot säteilivät Jumalan sanan kirkkautta. Mutta enkelillä oli
kerrottavanaan sanoma, joka oli iloinen ja täynnä Jumalan rakkautta: teille on tänään Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Näitä sanojahan sinä olet rakas ystävä ja
sanankuulija tullut tänään tänne kirkkoon kuulemaan. Tänään on sinulle ja minulle syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Kristinusko on rauhan sanomaa. Käsittämättömässä
rakkaudessaan Jumala haluaa siunata ilosanomallaan meitä tämänkin ajan ihmisiä. Syntiinlangennut
ihmissukukunta sai ottaa vastaan Jeesuksessa syntien sovittajan, hänet, joka pelastaa kuolemasta ja
Jumalan vastustajan, sielunviholllisen vallan alta. Jeesuksen näkeminen sai Joosefin ja Marian ja
paimenet iloiseksi.

Missä Jeesuksen voi tänään kohdata? Jeesus on yhä tänäänkin omiensa keskellä heidän ilonaan ja
riemunaan Pyhän Henkensä kautta. Taivaallinen Isä kirkastaa Poikaansa valtakuntansa saarnan
kautta. Uskon saarna on sanomaa syntien sovittajasta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta.
Hän lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan viemään eteenpäin uskon liekkiä, Pyhän Hengen
tulta. Pyhän Hengen tehtävänä on synnyttää uskoa ja pitää usko elävänä. Hengen tehtävän on myös
todistaa kristityn sydämessä, että hän on Jumalan lapsi. Näin nuori Maria ja Joosef tunsivat
Jeesuksen synnyttyä tähän maailmaan. Niin kuin kristitty tänään tuntee, hekin tunsivat oman
syntisyytensä ja mahdottomuutensa, mutta Jumalan armo tekee mahdottomasta mahdollisen.

Jumalan on todellakin kunnia korkeuksissa, mutta maassa hän tahtoo olevan rauhan, niillä, joita hän
rakastaa. Usko rakas ystäväni täällä kirkossa ja siellä nettiradion äärellä kaikki omat syntisi anteeksi
joulun lapsen Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Kun tahdot näin uskoa, sydämesi
kiinnittyy kaikkiin niihin lupauksiin, jotka Jumala on sanassaan ilmoittanut. Uskominen on
vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Huomaamme, että Jumala ei valinnut pelastushistoriansa käännekohtaan suurmiehiä tai -naisia:
huomaamme, että hän valitsi aivan tavallisen avioparin ja yhteiskunnan matalapalkkaisimpia
työmiehiä paimenia. Heidän luotaan lähti ensimmäisenä jouluyönsä sanoma, jonka

vastaanottaminen edellytti suostumista siihen, että kunnian kuningas ei tule mahtavin menoin, vaan
köyhimmistä köyhimpänä. Mutta, joka hänet ottaa uskolla vastaan, saa lahjaksi niin suuren aarteen,
ettei mikään tämän ajan rikkaus vedä sille vertoja. Kun tänään availemme lahjapaketteja, on hyvä
muistaa, että Jeesus-lapsi on joulun tärkein lahja. Hänestä säteilee ympärilleen joulun valoa ja
rauhaa, iloa ja riemua. Jeesus-lapsen näkeminen sai paimenetkin laulamaan Jumalalle kiitosta ja
ylistystä. Jumalan lupaukset täyttyivät: kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Olemme päättelemässä kulunutta kalenterivuotta. Hämmästelemme ehkä ajan kulumisen nopeutta
omassa elämässämme. Muistoissamme saattaa olla lapsuuden joulut. Elämä on kuljettanut
monenlaisia teitä. Olemme ehkä tehneet vääriäkin valintoja ja päätöksiä. Jumalan sanan peilin
edessä olemme paljaita ja alastomia. Jumala tuntee meidät läpikotaisin. Hän on meidät luonut. Hän
rakastaa luomiaan lapsiaan. Hänen rakkautensa näkyy parhaiten siinä, että hän suostui antamaan
ainoan Poikansa kuolemaan meidän tähtemme. Jumala tahtoo antaa epäonnistuneelle ja kaiken
särkeneelle uuden alun ja mahdollisuuden. Epäuskon ja kaiken sen seuraukset saa syntinä vaihtaa
Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä sielun rauhaan,
vapauteen ja iloon saakka. Näin hyvä Jumala tekee ihmisen todella vapaaksi omantunnon
syytöksistä. Se on evankeliumin ansioita, sillä evankeliumi on hyvä sanoma, se on ilosanoma, se on
kuin makeaa hunajaa. Evankeliumi lohdutta murheissa ja uskon kiusauksissa. Se antaa uutta uskon
voimaa. Sanoma Kristuksesta tekee tien selväksi ja näyttää suunnan ja päämäärän elämälle. Se
johtaa uskovan askeleita kohti ikijoulua, taivaan kunniaa. Jeesuksen nimeen, aamen.

