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Mistä sun jouluvalmistelut koostuu? ---  saadaan olla tosi kiitollisia, että saadaan rauhassa ja vapaasti 

viettää joulua. Mutta kuinka helposti unohtuukaan joulusta kaikista tärkein, josta Raamattu kertoo. 

 

Raamattu on aikamoisen pitkä kirja; paljon tärkeää asiaa. Löytääkseni sieltä sen kaikista tärkeim-

män, ja vielä lyhyesti sanottuna, minä tarvitsin vähän matematiikka. Koska tahdoin löytää joulun 

sanoman keskipisteen, niin päätin etsiä Raamatun keskipisteeseen ja tutkia mitä siellä sanotaan.  

 

Raamattu kun on jaettu kirjoihin ja lukuihin ja jakeisiin. Tiedätkö, mikä on lyhin luku Raamatussa? 

Ps. 117 (2 jaetta) (NÄYTÄ paperilla!!) > Meitä kehotetaan kiittämään Herraa, Jumalaa, sillä hän ra-

kastaa ja on uskollinen meitä kohtaan. Entäs mikä on pisin? Ps. 119 (176 jaetta) (NÄYTÄ paperilla!!) 

> Puhutaan Jumalan sanasta, kuinka se on meidän ilomme ja valomme ja siitä kuinka mahtava on 

lukea ja tutkia Jumalan Sanaa, Raamattua. 

 

No, mutta mikäs on se raamatun keskikohta? Keskimmäinen luku on Ps. 118 eli siinä välissä, pisim-

män ja lyhimmän luvun välissä. Keskimmäinen jae on Ps 118:8 Mitä Jumalan Sanan keskipisteessä 

sanotaan? NÄKYVIIN, ÄÄNEEN! 

 

Kaikista tärkeintä elämässä on turvata Herraan, eli Jeesukseen. Hän voi aina auttaa, silloinkin kun 

kukaan ihminen ei voi. Elämässä on paljon tärkeitä ja mukavia asioita ja luotettavia ihmisiä, saamme 

niistä iloita. Mutta mikään ei voita Jeesusta. Hän on todellinen auttajamme. Jouluna juhlitaan sitä, 

että Jeesus syntyi ihmiseksi, tuli pelastamaan sinut ja minut. Hän tuli tuomaan sen mahdollisuuden, 

että sä voit turvata häneen. 

 

Mutta entä jos Jeesus ei olisikaan tullut, mitä sitten. Minäpä kerroin teille vanhan tarinan. 

Kuva1 

Oli jouluaatto. Kuusi oli tuotu sisälle jo puolenpäivän aikaan. Olli oli hakenut kuusenkoristeet varas-

tosta ja ripustanut ne kuusen oksille yhdessä isän ja äidin kanssa. Lopuksi isä oli laittanut tähden 

korkealle kuusen latvaan. Olli piti tähdestä aivan erityisesti, sillä hän tiesi sen merkitsevän Jeesuksen 

syntymää Betlehemissä.  

 

Kuusen kynttilöiden loisteessa isä luki jouluevankeliumin perheelle. Luukkaan evankeliumissa ker-

rottiin, miten Jeesus oli syntynyt tallissa. Enkelit olivat ilmoittaneet Jeesuksen syntymästä paime-

nille, jotka olivat kiiruhtaneet Jeesuksen luo. Kuinka Olli toivoikaan, että olisi voinut olla paimenten 

mukana kumartamassa Jeesusta!  

 

Olli tiesi kuitenkin, että jonakin päivänä hän saisi nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin taivaassa. Olli 

tiesi olevansa matkalla taivaaseen, sillä hän uskoi Jeesukseen omana Pelastajanaan, joka oli kuollut 

kaikkien ihmisten syntien puolesta. Ennen kuin isä pani Raamatun pois, hän luki vielä Johanneksen 

evankeliumin 15. luvusta. Viisi sanaa jäi pyörimään Ollin päähän: ”Jos minä en olisi tullut” (Joh. 

15:22).  Niin, millaistakohan olisi, jos Jeesus ei olisi tullut? Tätä ajatellessaan Olli torkahti tuoliinsa.  

 

ESSI JA ELMERI  

 



Tuntui siltä, ettei hän ehtinyt nukkua kauaakaan, ennen kuin joku huusi: ”Herää, herää! On aika 

nousta!” Ollin mieleen tulivat heti uudet luistimet, joita hän oli toivonut joululahjaksi. Oliko isä jo 

jakanut lahjat? Oliko äiti ostanut hänelle sen sinisen pipon, jonka hän oli nähnyt kotiin tulleessa 

mainoksessa? Mummo lähetti aina uudet villasukat, saisiko hän siniset tänä jouluna entisten rikki-

näisten tilalle? Olli hieroi silmiään. Hän katsoi uudestaan paikkaa, jossa joulukuusi oli äsken ollut. 

Missä se oli? Miksi äiti oli kerännyt kaikki joulukoristeet pois? Ennen nukahtamista ilma oli ollut 

tulvillaan hyvää joulukinkun tuoksua, mutta nyt ei ollut mitään. Kaikki oli ihan arkipäiväistä. 

 

Kuva 2 

Olli sieppasi takkinsa ja piponsa ja lähti juoksujalkaa ulos. Ulkonakin näytti ihan tavalliselta. Kau-

poissa ei näkynyt joulukoristeita. Olli juoksi kotia lähellä olevan tehtaan suuntaan. Lähestyessään 

tehdasta hän huomasi sen käyvän täydellä teholla. Olli juoksi suoraan tehtaan portinvartijan luo. 

”Mitä kummaa!” Olli huusi. ”Miksi tehdas toimii jouluaattona?” Portinvartija hämmästyi. ”Joulu-

aatto, mikä sekin on? Nyt on kova työpäivä. Sinun on parasta häipyä.”  

 

Kuva 3 

Olli ei voinut uskoa korviaan. ”Etkö todellakaan tiedä mitään joulusta? Se on Jeesuksen syntymä-

päivä. Hän on Jumalan Poika ja jouluna muistamme hänen syntymäänsä. Hän on koko maailman 

Vapahtaja!” Olli olisi selittänyt vielä lisää joulusta, mutta portinvartija huusi hänelle uudestaan: 

”Kuulepas, poika, lähde ennen kuin suutun.” Olli ei voinut ymmärtää miehen välinpitämättömyyttä 

joulua kohtaan. Olli lähti toiseen suuntaan kirkkoa kohti.  

 

Varmasti perheiden aattohartaus olisi parhaillaan menossa. Siellä ei tarvitsisi selittää joulusta. 

Mutta lähestyessään kirkonmäkeä, hän ei nähnytkään kirkkoa. Olli luuli olevansa eksynyt. ”Ei voi olla 

totta! Tämä on kirkonmäki, tiedän sen varmasti, mutta missä kirkko on?”  

 

Kuva 4 

Yhtäkkiä Olli näki keskellä kirkonmäkeä ilmoitustaulun, jossa luki: ”Jos minä en olisi tullut.” Silloin 

Olli tajusi. Jos Jeesus ei olisi tullut, mitään kirkkoa ei tietenkään olisi. Surullisena Olli jatkoi mat-

kaansa. Sitten hän muisti joulupaketin, jonka hänen luokkansa oli lähettänyt turvapaikanhakijoiden 

lapsille läheiseen keskukseen. ”Taidanpa mennä katsomaan heidän jouluiloaan, kun he avaavat 

sitä”, hän mumisi itsekseen. Olli juoksi loppumatkan, mutta tullessaan keskuksen paikalle hän ei 

löytänyt sitäkään.  

 

Kuva 5 

Sen sijaan oli vain iso kyltti, jossa luki: ”Jos minä en olisi tullut.”  

Ajatellessaan näitä viittä sanaa Olli sanoi: ” Se varmasti kuuluu asiaan. Jos Jeesus ei olisi tullut, ku-

kaan ei rakastaisi köyhiä.” Ihmetellen Olli lähti kotiin päin. Häntä vastaan käveli hyvin vanha ja sai-

raan näköinen mies. Olli ei voinut olla puhumatta hänelle.  

 

Kuva 6 

”Sinä varmasti tarvitset apua. Sairaala on tuossa lähellä. Istu tähän puistonpenkille, niin minä menen 

hakemaan jonkun, joka osaa auttaa.”  

Olli lähti kiiruhtaen sairaalaa kohti, mutta sitäkään ei löytynyt. Paikka, jossa hän muisti sen olleen, 

oli täynnä mainostauluja. Niissäkin luki: ”Jos minä en olisi tullut.” Olli päätti lähteä kotiin pyytämään 

apua, koska vanha mies oli todella sairas. Kulkiessaan olohuoneen läpi Olli tahtoi lukea itse nuo 



sanat: ”Jos minä en olisi tullut.” Hän otti Raamatun käteensä ja avasi sen etsien Johanneksen evan-

keliumia.  

 

Kuva 7 

”Tässä on nyt jotain kummallista! Malakian kirjan jälkeen ei ole mitään!” Olli huudahti. Uuden tes-

tamentin kohdalla luki: ”Jos minä en olisi tullut.” 

 

Jos Jeesus ei olisi tullut, ei olisi Uutta testamenttia.” Olli huokasi. ”Ellei Jeesus olisi tullut, ei olisi 

paljon mitään hyvää. Elämä olisi hyvin kurjaa ilman Jeesusta. Kukaan ei haluaisi auttaa eikä rakastaa 

toisia.” Jos Jeesus ei olisi tullut, ei olisi syntienanteeksiantamusta ja pelastusta. Ei yhtyettä Taivaal-

liseen Isäämme eikä tietä Taivaaseen. Ilman Jeesusta ei olisi todellista Elämää.  

Juuri silloin Olli kuuli jotain. ”Kuulinko minä väärin?” hän mietti. Kuulosti siltä kuin joku laulaisi: ”En-

keli taivaan lausui näin.” Olli ponkaisi pystyyn. Katsoessaan ympärilleen Olli huomasi joulukuusen ja 

muiden koristeiden olevan paikoillaan huoneessa.  

 

Kuva 8 

Olli käveli pöydän luo ja istahti. Hän olikin nähnyt vain unta! Avatessaan isän Raamatun Olli huokaisi 

helpotuksesta. Raamatussa oli Uusi testamentti. Vielä kerran hän luki jouluevankeliumin. Sitten hän 

pani kädet ristiin ja rukoili: ”Taivaallinen Isä! Kiitos, että lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. Kiitos, 

että Jeesus kuoli minun syntieni takia. Kiitos, että Jeesus elää tänään. Kiitos myös joulusta. Jeesuk-

sen nimessä. Aamen.”  

 

--- 

Niin, miten mahtavaa onkaan, että Jeesus tuli, syntyi tänne maailmaan. Ja ennen kaikkea, että hän 

kuoli ristillä sovittaakseen, minun ja sinut synnit. Tänään saamme olla kiitollisia siitä, että Jeesus tuli 

maailmaan ollakseen Vapahtajamme. Kaikista tärkeintä ja parasta tässäkin joulussa on, kun saat 

turvata Jeesukseen. Uskomalla Jeesukseen saamme olla kerran myös taivaassa, ikuisessa joulussa.  

 

 


