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Perinteinen joulu rakentuu tuttuudesta,
tunteista ja tunnelmasta. Joulunviettoomme

kuuluvat vuosien saatossa muotoutuneet
tavat ja perinteet. Joulunviettoon sisältyy ennalta

arvattavuus. Ja joulunviettoon kuuluvat myös
yllätykset – ainakin kohtuullisessa määrin.

Armon vuonna 2020 joulu voi olla monelle
poikkeusjoulu. Keväästä lähtien olemme eläneet poikkeus-
aikaa. Tämä aika heittää varjonsa myös joulunvieton ylle.

Näkymätön uhka vaanii joululauluja ja joulukirkkoja.
Se estää vierailut vanhusten, mummien ja pappojen luona.

Tänä jouluna ei lähdetä etelän lämpöön jouluttomaan joulunviettoon.
Tänä jouluna naamaria pitää moni muukin kuin se perinteinen joulu-
pukki. Poikkeusjouluja on vietetty toki ennenkin. Luonnononnetto-
muuksien, sotien, nälänhätien ja kulkutautien keskellä. Niin täällä
Suomessa kuin maailman kaukaisilla kolkilla.

Maailman ensimmäinen joulukin vietettiin poikkeusajan keskellä.
Keisari Augustuksen käskemän verollepanon takia yksi jos toinenkin
perhe joutui liikekannalle. Myös Joosef ja Maria lähtivät Nasaretista
Betlehemiin. Matkanteko ei ehkä ollut ihan helppoa, sillä Maria oli
viimeisillään raskaana.

Tämä poikkeusraskaus oli yllättänyt Marian. Joosef oli järkyttynyt
vähintään yhtä paljon ja oli vähällä hylätä tulevan vaimonsa. Kun
laskettu aika sitten koitti, Maria joutui synnyttämään eläinten tallissa.
Ja pian tämän jälkeen perhe joutui pakenemaan Egyptiin kuningas
Herodeksen vainoa.

Tänä jouluna täällä Suomessakin moni joutuu tinkimään tutuista
joulunvieton tavoistaan. Perinteinen sukujoulu saattaa jäädä haaveeksi
kun rajoitukset puristavat tapaamiset minimiin. Kun perinteitä ei pysty
vaalimaan, tuntuuko joulu enää joululta? Onko joulu ihan pilalla?



Pohjoisessa asuva äitini joutui vuosia sitten polvileikkaukseen. Häntä
harmitti ehkä eniten se, että leikkaus sattui juuri joulukuun alkuun. Ja
estäisi siten kunnolliset jouluvalmistelut. Mikä harmin paikka! Mutta
siitäkin joulusta selvittiin. Jostakin laittamisesta hieman tingittiin ja
lasten apuun turvauduttiin.

Jouluna saa ottaa rauhallisesti, ilman turhia paineita. Ehkä joulunakin
voi palauttaa mieleen Jeesuksen sanat eräälle Martalle: moninaisista
sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa.

Joosef ja Maria olivat perinteisiä ja perinteitä noudattavia juutalaisia.
Silti hekin joutuivat sopeutumaan muutoksiin. Ottamaan uuden suun-
nan. Luottamaan Jumalan johdatukseen.

Me tiedämme hyvin, että he selvisivät näistä yllätyksistä ja vastoin-
käymisistä. Jumala piti huolen ja enkeli näytti tien. Älkää pelätkö!
Älkää turhaan huolehtiko.

Jouluna Jumala kutsuu meitäkin levollisuuteen. Älkää turhaan pelätkö.
Raamatussa kerrotaan, miten Jeesuksen syntymän tapahtumissa enkelit
ilmestyvät tämän tästä. Ne kertovat asianomaisille mitä tuleman pitää,
mitä Jumala on suunnitellut. Säännönmukaisesti enkeleiden sanoihin
sisältyy rohkaisu: älkää pelätkö.

Nämä rohkaisun ja lupauksen sanat lausutaan Joosefille ja Marialle. Ja
jouluyönä kedolla ne lausutaan enkelin säikyttämille paimenille:
"Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra."

Jouluevankeliumi huipentuu enkelien ylistykseen.
Tässä ylistyksessä Luoja koskettaa luotujansa,
taivaallinen kohtaa maallisen:

- Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.



Joulun rukous

Pyhä Jumala, kaiken hyvän Luoja.

Jeesuksessa sinä synnyit ihmiseksi luotujesi keskelle.
Hänessä sinä toit maailmaan sovituksen ja sovun.

Anna joulun valon koskettaa sielumme ikävää.
Auta meitä muistamaan, että sinä olet meitä lähellä, nyt ja aina.

Sulata sieluistamme itsekkyys, ahneus ja armottomuus.
Auta meitä heijastamaan armon valoa maailman pimeyden keskelle.

Auta meitä jakamaan sinun rakkauttasi niille,
jotka nääntyvät puutteen, huolten ja pelkojen alle.

Kannusta meitä rukoilemaan lähimmäistemme puolesta.
Rohkaise meitä toimimaan kärsivien hyväksi lähellä ja kaukana.

Siunaa kotiamme, perhettämme ja ystäviämme.
Varjele niitä, joita tänä jouluna emme pääse näkemään.

Anna joulumme keskelle sinun rauhasi, Jumala.
Aamen.

Valoa ja varjelusta, sopua ja siunausta
sinun ja läheistesi joulunviettoon!
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