PÄÄKIRJOITUS
Pelastuksen päivä

”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mari-

aa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt,
on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle
nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa
sen synneistä.” Matt. 1:20–21
Uuden testamentin ensimmäisessä
kirjassa, Matteuksen evankeliumissa, on
Matteuksen jouluevankeliumi. Siinä kerrotaan, kuinka Maria tulee synnyttämään
pojan, ja hänelle tulee antaa nimi Jeesus,
”sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä”.
Matteuksen evankeliumin alussa oleva
luettelo Jeesuksen maanpäällisistä esivanhemmista tuntuu monista länsimaisista
lukijoista tarpeettomalta. Sukuluettelo
ihmetyttää ehkä siksikin, että Luukkaalla on toisenlainen luettelo, mutta samalla
saatetaan myös kysyä, miksi maailman
suurin uutinen kerrotaan tällaisella tavalla. Monet nimet, sekä ne, jotka ovat tosin tuttuja Raamatusta, että myös monet
meille tuntemattomat nimet ”peittävät
pääasian”.
Mutta Matteuksen evankeliumin tarkoituksena ei kuitenkaan ole johtaa lukijoita harhateille. Kun Matteus aloittaa evankeliuminsa sanoilla ”Jeesuksen
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min pojan sukuluettelo”, siinä on vastaus
koko Vanhaan testamenttiin. Jumalan
pelastussuunnitelma on toteutunut Messiaan syntymässä ja kuolemassa.

Jumala pitää sanansa
Uusi testamentti alkaa siten huudahduksella: Jumala pitää Sanansa! Ensimmäisessä luvussa ilmoitetaan: ”Tämä kaikki
tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra
on profeetan suulla ilmoittanut: – Katso,
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel
– se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” Matteus näki tämän, ja tämä
teki häneen niin suuren vaikutuksen, että
evankeliumi myös päättyy Jeesuksen sanoihin: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti.”
Kun Matteus kutsuu Jeesusta ”Daavidin pojaksi” ja ”Abrahamin pojaksi”,
Matteus haluaa osoittaa, että Jumalan Abrahamille ja Daavidille antama lupaus on
täyttynyt. Muuten ei Jeesus olisi voinut
olla Messias eli se, jonka piti tulla: ”Tämä
kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä
Herra on profeetan suulla ilmoittanut”.

Joulun ydinsanoma on pelastus

lunviettoon. Kyseessä on tarjous pelastuksesta, vapautus siitä hätätilasta, jossa ihminen on. On kyseessä Jumalan suuri pelastusteko, joka vapauttaa ihmisen ikuisesta
tuomiosta.
Moni ihminen ei varmaankaan koe
omaa tilaansa erityisen katastrofaalisena.
Mutta juuri siinä onkin osa itse katastrofia.
Tarvitsen apua ymmärtämättä sitä itse.
Kristillinen joulu ei ole yksi vaihtoehto
muiden joukossa. Joulun evankeliumi on
ihmisen ainoa apu ja pelastus. Maailma on
täynnä levottomuutta, konflikteja ja sekasortoa. Kuvat vapautettavista panttivangeista, joita näemme tämän päivän tiedotusvälineissä, antavat vain aavistuksen siitä,
mitä todellinen pelastuminen tarkoittaa.
Joulu on Vapahtajan juhla. Se on juhla,
johon liittyy jo ristin ja kärsimyksen varjo,
mutta sen varsinainen olemus on kuitenkin valo ja ilo.
Siksi on nimi Jeesus luovuttamaton.
Eikä vain nimi vaan se, mistä nimi kertoo
ja todistaa. Hän pelastaa kansansa sen synneistä.

Joulu merkitsee nykyihmiselle paljon muutakin. Joulusta on tullut monille eräänlainen hyvän tahdon juhla, johon liittyy lepoa,
matkustamista, ruokaa ja joululahjoja – ja
paljon tästä voi jokainen allekirjoittaa. Yhdessäoloa läheisten kanssa, hyvää tahtoa ja
lepoa on monen elämässä liian vähän.
Mutta joulu on alkuaan jotakin ihan
muuta. Joulun pääsanoma on pelastus. Jos
joulun oikea sanoma puuttuu joulunvietosta, jää todellinen joulu saavuttamatta. Kaikki se, mistä nyt myöhempinä aikoina on
tullut jouluidylli, oli todellisuudessa suurta
draamaa. Marialle ja Joosefille tarjottiin
tyhjää kättä, heidän elämänsä oli suurta
köyhyyttä, ja kuvaan tuli myöhemmin mukaan myös vainoa, vihaa ja lastenmurha.
Joulua vietetään ja juhlitaan monella
tavalla. ”Tavalliseen” jouluun kuuluu vain
vähän kristillisiä elementtejä, kuten esimerkiksi joulukirkko, mutta myös ”kristillistä” joulua voidaan viettää. Usein kuitenkin ollaan ikään kuin joulun ulkopuolella ja
mennään mukaan valmiiseen ohjelmaan,
sen verran kuin katsotaan tarpeelliseksi.
Mutta joulun sanoma ei ole vain sitä,
että mennään ”yleisöksi” kristilliseen jou-
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Siunattua joulun aikaa
ja hyvää uutta vuotta!
Kiitos kaikesta tuesta ja
esirukouksista kuluneena
vuonna. Vetoan teihin
kaikkiin, että jatkossakin
muistatte STI:n työtä.

Kuva: Hilpi Jenu
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