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Joulutulet 2014
Jouluhartaus
Hyvää adventin aikaa teille jokaiselle ja tervetuloa hiljentymään joulutulien äärelle
Reväsvaaraan, missä luonto on suuri ja ihminen pieni. Täällä on helppo miettiä syviä ja
tuntea Luojan suuruus. Suuri ja tutkimaton luonto on oikeastaan kaunein alttaritaulu.
Monessa leirikeskuksen kirkossa ja kappelissa alttariseinä on korvattu vain suurilla
ikkunoilla. On hyvä nähdä aamu- ja iltahartaudessa Luojan luoma kaunis maailma aina
erilaisena.
Näin joulun alla luonto on mielestäni erityisen kaunis ja voi laittaa ulkotulia, lyhtyjä,
kynttilöitäkin ikkunoille. Ja puutkin pukeutuvat valkeaan.
Kynttilät ovat toisaalta rukouksen vertauskuvia, ylöspäin kohoava liekki muistuttaa meitä
rukouksesta joka kohoaa Jumalan luo. Toisaalta kynttilä auttaa myös keskittymään ja
hiljentymään.

Elämme adventin aikaa, valmistaudumme jouluun.
Päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja. Hänen kehotuksensa
katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan,
joka kantaa koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa
annettuun pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistautumisessa - joulupaastossa.
Paasto on myös itsetutkistelua.
Johannes oli merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä: Vapahtaja oli
pian tuleva. Kristuksen toiminnassa toteutuivat pelastuksen ajan merkit, ja samoin hän
tulee yhä uudelleen sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat
mukanaan.

Johannes Kastaja julisti: ”Raivatkaa tie tasaiseksi Herralle!” Mitä hän oikeastaan tarkoitti?
Hän käski avata mielen ja sydämen Jeesukselle. Adventin lempeälle ja lujalle kuninkaalle.
Ensimmäisenä adventtina luetaan Raamatusta, kuinka Jeesus ratsastaa aasin tammalla
Jerusalemiin. Jos Jeesus olisi ollut joku hirmuhallitsija, hän olisi laukannut korskuvalla
hevosella suuren sotajoukon kanssa ja ihmiset olisivat huutaneet kauhusta, mutta
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päinvastoin. Jeesus ratsasti juuri aasilla, hellyttävällä aasilla. Ja ihmiset tervehtivät häntä
palmunoksilla.
Eräs entinen lähetystyöntekijä huomasi kerran aaseja nähdessään, että niillähän on risti
selässä! Muutoin harmaa eläin ja mustat karvat muodostavat suuren ristin. Onko se
sattumaa? Vai onko se merkkinä siitä että tämä itsepäisenä pidetty ala-arvoinen työjuhta
on kerran kantanut Maailman Vapahtajaa?

Johannes käskee raivata tasaiseksi tien sydämessämme. Että Jouluna kaiken tavaran,
kiireen ja häsellyksen keskellä voisimme omakohtaisesti kohdata Vapahtajan, Maailman
Kuninkaan.
Johannes raivaa mieliimme ja sydämiimme tietä, että paremmin huomioisimme myös
vajaakuntoiset ja vammaiset? Tai muuten vain jollain lailla ”erilaiset.” Hehän ovat
keskellämme aina. Eivät vain juhlapyhinä jolloin käymme heitä katsomassa esim
laitoksissa. Monet heistä elävät keskellämme niin ettemme aina edes huomaakaan.
Heissä kohtaamme Kristuksen, vaikkemme sitä tule ajatelleeksi. Jaakobin kirjeessä
sanotaan: ”Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.”
On eräs vanha tarina yksinäisestä suutarista, joka näki unen että Jeesus tulee käymään
hänen luonaan jouluyönä. Suutari siivosi, valmisti ruoan ja istui odottamaan. Oveen
koputettiin, mies innostui –joko nyt- mutta ovella olikin vain nuori nainen vauvan kanssa.
Suutari kuitenkin ruokki molemmat ja antoi vielä kengät lapselle ennen kuin kulkijat
jatkoivat matkaa. Eipä aikaakaan kun oveen taas koputetaan, mutta ovella olikin köyhä
kulkuri vain, suutari otti hänet avosylin vastaan ja sanoi että Mestari on tulossa kylään,
oota häntä hetki kanssani, ota kuumaa keittoa nälkääsi. Kulkurikin lähti syötyään. Kolmas
vieras oli pieni lapsi joka oli eksynyt ja väsynyt. Suutari otti hänet taloonsa nukkumaan
koska oli jo myöhä ja kylmä. Sitten suutari nukahti. Unessa hän kysyi Jeesukselta: ”Mikset
tullutkaan, vaikka lupasit?” ”Minähän kävin, kolme kertaa, etkö tuntenut?”, vastasi Jeesus.
Kohtaamme Jeesuksen aivan jokaisessa lähimmäisessämme, vaikka emme sitä itse
ajattele. Jouko Mäki-Lohiluoma lauloi kerran: Jeesus tuli vastaan, Beavers-farkuissaan.
Rinnat ynnä peppu oli parhaat päällä maan. Heti hänet tunnistin ja hyvilläni katselin kun
Jeesus tuli vastaan Beavers-farkuissaan. Jeesus tuli vastaan polkuautossaan. Hän
rohkeasti kiihdytti ja kurvas vasempaan. Heti hänet tunnistin ja hyvilläni katselin kun
Jeesus tuli vastaan polkuautossaan. Jeesus tuli vastaan lakki kourassaan. Hän rahaa
multa pyysi piilotellen pulloaan. Tunnistanut häntä en, vain inhoten mä katselin kun Jeesus
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tuli vastaan lakki kourassaan. Tällä lauluntekijällä on ollut sana hallussa ja asiaa.
Kohtaamme Jeesuksen aivan jokaisessa vastaantulijassa. Jäämme miettimään tätä.

Tänä vuonna Joulutulet syttyvät Talvisodan ja Talvisodan veteraanien muistolle.
Talvisodan Ihmeestä on kulunut 75 vuotta. Talvisodan ihmeen taustalla olivat tavalliset
reserviläiset, joiden varaan rakentuu myös nykypäivän puolustuksemme. Oletko koskaan
miettinyt, miten sinun olisi käynyt talvisodassa? Ihmeen hinta oli kova. Vuosina 1939-1940
kaatui 23.157 suomalaista ja haavoittuneita oli noin 45.000. Heistä 10.000 jäi invalideiksi.
Yli 400.000 suomalaista menetti kotinsa.

Pappi ja reservin luutnantti Jorma Heiskanen sai YH-kutsun monien muiden tavoin
syksyllä -39. Muistelmissaan Heiskanen kertoo: ”Lokakuun kahdeksantena pidettiin harras
rukoushetki Parkanossa Nuorten Kristillisen Yhdistyksen talossa, jossa on
vuosikymmenten aikana liikkunut Herran Henki, joskus väkevänä herätyksenä, usein
hiljaisena, virvoittavana elämän virtana.
Jokainen kokous, missä Jumalan Henki on mukana on oikeastaan erilainen. Kaikilla on
oma sävynsä, oma sanomansa. Meidän asiamme ja meidän kansamme asiat eivät ole
tämän maailman valtiasten ja johtomiesten käsissä. Ne ovat Jumalan käsissä – aivan yhtä
ehdottomasti ja kokonaan niissä vaiheissa, jotka ovat edessä, kuin niinä rauhallisina
päivinä jotka ovat kuluneet. (Heiskanen muistelee) Me polvistumme rukoukseen. Herra,
me tahdomme pyytää armoa, rukoilla: Tapahtukoon Sinun tahtosi. Varjele kansaa ja
maata, armahda koko ahdistettua Suomen heimoa. Johda väkevällä kädelläsi meitä
turvallisesti läpi tulevien koetusten. Armahda meitä, anna meille rakkautta palvella,
unohtaa itsemme ja olla kaikkeen valmiit rauha tunnossa ja mieli rohkeana. Siunaa meitä
rauhalla, mutta jos Sinun tiesi ei ole meidän toivomustemme tie, anna voimaa kestää ja
ottaa kaikki Sinun kädestäsi – kaikki”.
Tämä katkelma on sangen sopiva tähänkin maailman aikaan, kun monenlaista tapahtuu
ympäröivässä maailmassa. Adolf Ehnroth jo aikanaan sanoi: ”Sota Euroopassa ei ole
mahdottomuus.”
”Meidän asiamme eivät ole tämän maailman johtomiesten käsissä.” Sen tähden
Heiskanen rukoili: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi, jos Sinun tiesi ei ole meidän
toivomustemme tie, anna voimaa kestää ja ottaa kaikki Sinun kädestäsi – kaikki.” Saamme
iloiten ja armollisin mielin ottaa vastaan kaiken sen minkä Taivaallinen isämme meille
antaa. Se tie ei aina ole helppo kulkea. Oma isoisäni välitti viimeisessä kirjeessään
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lapsilleen siunauksen: ”Herra, Sinun rauhasi anna mulle, elon kohtalot kirkastain. En mä
pyydä tasaista tietä, Sinun tahtosi tietä vain.”
Molemmissa välittyy vankkumaton usko Jumalan oikeamielisyyteen ja siihen, että saamme
ottaa Jumalalta iloiten vastaan kaiken sen, mitä Hän haluaa meille antaa. Ei ehkä tasaista
tietä, mutta hänen tahtonsa mukaista tietä. Jumalan tahto on hyvä ja oikea.

Miksi kerron näistä juuri Joulutulilla?
Maailmamme tilanne on epävakaa. Adolf Ehnrothin sanoin, sota Euroopassa ei ole
mahdottomuus, kenties ihan rajamme takana. Ilmatilaloukkauksiakin on ollut useita.
Ruotsalaisetkin etsivät sukellusveneitä saaristostaan. Ilmavoimat harjoittelevat tosissaan
ja pitävät mm Rovaniemeä hereillä. Reserviläisiä kutsutaan kertausharjoituksiin entistä
enemmän. Suomi ja maailma yleensäkin tarvitsee esirukousta.
Raamatussa Vanhassa Testamentissa on kertomus, Toisessa Mooseksen kirjassa, kun
amalekilaiset kävivät israelilaisten kimppuun Refidimissä. Mooses nousi kukkulan laelle
Herran sauva kädessään ja piti käsiään ylhäällä. Kun Mooses piti käsiään ylhäällä, Israel
oli voitolla. Mutta Mooseksen kädet väsyivät amalekilaiset pääsivät voitolle. Sitten Aaron ja
Hur toivat kiven Moosekselle istuimeksi ja kannattelivat hänen käsiään auringonlaskuun
saakka. Näin Israel voitti amalekilaiset. Herra lupasi hävittää koko amalekilaisten
muistonkin maan päältä. Tämä on ensimmäinen Raamatun kertomus joka kuvaa yhteistä
esirukousta. Aina kannattaa pyytää apua Taivasten Ylipäälliköltä. Ei tarvitse miettiä aikaa,
paikkaa, virkateitä, jokaisella on Häneen suora virkatie, suora yhteys käytettävissään.
Hänellä on aina aikaa jokaiselle. Kävin Unkarin eräässä kirkossa puhumassa Euroopan
tilanteesta sotilaspapin näkökulmasta. Sovin seurakunnan kanssa, että Suomessa ja
Unkarissa rukoillaan Jumalan tahdon toteutumista, Vain Jumalan hyvä tahto voi muuttaa
päättäjien mieltä. Rukous on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa.

Sodan käynti voi monelle kristitylle olla vaikea asia tänä päivänä. Raamattuhan itse
asiassa on hyvin sotaisa kirja, juutalaiset ovat käyneet sodasta sotaan oman maansa
puolesta yhä vielä tänäkin päivänä. Jumala ei kuitenkaan halua sotaa ja tappamista, vaan
rauhaa. Mutta se ei tarkoita sitä että kaikkien kristittyjen pitäisi ruveta aseistakieltäytyjiksi.
Jumala haluaa meidän kunnioittavan esivaltaa; Raamatussa kerrotaan, kuinka
opetuslapset kinastelivat verojen maksamisesta, Jeesus kysyi heiltä: " Kenen kuva
rahassa on? –’Keisarin.’ Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä
Jumalalle kuuluu." Neljäs käsky kuuluu: Kunnioita isääsi ja äitiäsi että kauemmin eläisit ja
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menestyisit maan päällä. Se kehottaa myös tottelemaan esivaltaa. Yhteiskunnassa
julkinen vallankäyttö on uskottu esivallalle. Sen tehtävänä on suojella kaikkia kansalaisia ja
huolehtia oikeuden toteutumisesta. Hyvä esivalta on Jumalan parhaita lahjoja. Uskollisuus
Jumalalle on kuitenkin tärkeämpää kuin ihmisten totteleminen. Kun kunnioitamme niitä
joille on uskottu hallitsemisen tehtävä, osoitamme luottavamme Jumalan huolenpitoon.
Jumala lupaa, että tästä seuraa hyvää myös itsellemme. Roomalaiskirjeessä sanotaan:
”joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka
nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.”

Joulu on yleisen perinteen mukaisesti ollut hyvän tahdon aikaa. Saamme rukoilla yhdessä
Viisautta päättäjille maailmassa ja Korkeimman varjelusta Suomen heimolle. Voimme
rukoilla myös hyvää tahtoa, viisautta ja Jumalan johdatusta päättäjille ja varjelusta
Suomen rajojen turvaajille sekä muille maataan palveleville.

Rukoilemme:
Herra, me tahdomme pyytää armoa ja rukoilla: Tapahtukoon Sinun oikeamielinen tahtosi.
sinä kutsuit Johannes Kastajan valmistamaan tietä Pojallesi. Anna voimaa parannukseen
ja luottamus evankeliumin lupauksiin, että voisimme taas tänä jouluna uskoa todeksi sen
mitä kuulemme Sinun Sanastasi.
Haluamme myös rukoilla rauhaa maailmaan, viisautta esivallalle, rukoilemme hallituksen ja
eduskunnan puolesta, kaikkien turvallisuutta valvovien, rajoilla työskentelevien ja
reserviläisten puolesta. Tahdomme rukoilla vapaaehtoistyötä tekevien puolesta, sairaiden
ja yksinäisten puolesta. Rukoilemme seurakuntamme työntekijöiden ja nimikkolähettien
puolesta. Rukoilemme ystäviemme ja sukulaistemme puolesta, rukoilemme myös niiden
puolesta joita tässä ei mainittu, sillä Sinä tiedät hiljaisimmatkin ajatukset, joita ei edes
ääneen uskallettu lausua.
Vuodata Pyhä Henkesi meille.
Jeesuksen Kristuksen tähden,
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
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Näemme nyt partiolaisten esittämänä Jouluevankeliumin pantomiimina, sen
aikana laulamme Tiellä ken vaeltaa ja heti perään Jouluvirren Enkeli taivaan,
samoin kuin ”Marokon Kauhun” rykmentissä soi Kollaan ensimmäinen
Jouluvirsi, kun Heiskanen kävi pitämässä hartauden. Miesten laulua säesti
päiden yli lentävät pitkät ja vihaiset vihollisen kk-sarjat. Siinä oli vain matala
mäki välissä. Mitä lienee ryssäkin ajatellut jouluvirrestä? Taas Jumala oli
suomalaisten puolella.
Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan, Isän rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!

JOULUEVANKELIUMI
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