Joulu
Enkeli ilmoittaa Vapahtajan syntymän

Adventtiajan odotus päättyy joulun täyttymykseen,
Jumala syntyy ihmiseksi Neitsyt Mariasta meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden. Kuoleman
varjon maahan syttyy valo, ilo ja toivo; meille annetaan
Poika, jonka iäti kestävässä valtakunnassa vallitsee
oikeus ja vanhurskaus. Pienestä Betlehemistä tulee
Israelille hallitsija, jonka juuret ovat - niin kuin profeetta Miika ilmoittaa (5:l) - muinaisuudessa, ikiaikojen
takana. Iisain kannosta, Daavidin sammuneesta kuningashuoneesta, nousee Jesajan ennustuksen mukaan
verso, jolle Jumala antaa oman Henkensä. Vieraatkin
kansat panevat toivonsa Häneen.
Jumala syntyy ihmiseksi! Tämä on ainutkertainen ihme, ihmisjärjen ylittävä salaisuus, jota ennakoivana
viitekuvana jo Varhaiskirkon hurskaat pitävät palavaa
pensasta. Jumalan vuoren, Horebin juurella Mooses
näkee pensaan liekeissä, eikä tuli sitä kuitenkaan kuluta. Herran enkeli, Hänen lähettiläänsä ja Sanansa, puhuttelee Moosesta palavasta pensaasta (2. Moos. 3:16). Herran lähettiläs asuu tulessa ja on tulta. Silti hän
ei polta pensasta poroksi. Jumala on niin palavassa
pensaassa kuin Neitsyen kohdussakin tuhoamatta kumpaakaan. Sillä tavalla Jumala tulee ihmisten keskelle
heitä pelastamaan.
Profeetta Jesaja näkee Daavidin dynastian, kuningashuoneen, sammuvan. Sen Jumala on kuitenkin valinnut pelastussuunnitelmansa välittäjäksi. Hän on
tekevä suuren ihmeen: Iisain kannosta, Daavidin sammuneen kuningassuvun juurakosta, Hän nostaa ihmeellisen Verson, joka on enemmän kuin tavallinen kuningas. Hänen päällään lepää seitsenkertainen Henki:
Herran, viisauden, ymmärryksen, taidon, voiman, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki (Jes. 11:1-5).
Jumalan valtaistuimen edessä olevat seitsemän soihtua,
joiden viitekuva on temppelin seitsenhaarainen lamppu, ovat Ilmestyskirjan (4:5) mukaan Jumalan seitsemän Henkeä. Tästä syystä Verso eli Herra Jeesus Kristus on maailman kuninkaiden hallitsija (Ilm. 1:4).
Betlehemin paimenille ilmestyy yöllä väkevän valohohteen ympäröimä Herran enkeli. Hänestä säteilee
sama pelottava kirkkaus, josta Jumala puhui Moosekselle Horebinvuorella. Se oli rusentaa israelilaiset.
Siksi Herran enkeli kehottaa paimenia: Älkää pelätkö!
He saavat ensimmäisinä kuulla iloviestin: Tänään on
teille syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
Nyt Jumala nostaa Daavidin sammuneesta hallitsijahuoneesta Verson, Daavidin Pojan, Nasaretin Jeesuksen. Häneen Jumala asettuu asumaan, antaa Hänelle
seitsenkertaisen Henkensä ja ottaa Hänet omaksi Pojakseen, joka toteuttaa Daavidin dynastialle annetun
tehtävän ikuisesti kestävällä tavalla. Herra Jeesus Kris-

tus, Marian Poika, on - niin kuin Ilmestyskirja sanoo
(22:16) - Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.
Hän on se tähti, joka nousee Jaakobista, valtiaan sauva
Israelista (4. Moos. 24:17).
Evankelista Johannes tiivistää joulun ihmeen ylistykseen kutsuvin sanoin: "Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli
täynnä armoa ja totuutta."

Raamatunluku:
Ps. 98:1-4 ja Ps. 96:1-3, 6-10
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9-14 /
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Virsirukous:
Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan.
Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne syntynyt,
ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi makaapi.
Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt makaapi.
hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses.
Virsi 21: 1-3

