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Rakkaat ystävät! 
 

Kiitos kaunis joulupostista! Iloitsin jokaisesta tervehdyksestä, jonka sain. Itse en ehtinyt taaskaan 

mitään lähettää paitsi Japaniin. Sinne meni paljon kasetteja ja kortteja. Vieläkin jotkut Osakan 

opiskelijat kysyvät minulta neuvoa ongelmiinsa, ja silloin on kasetti helpoin tapa vastata. En voi 

olla siteeraamatta muutamaa sanaa erään tytön kirjeestä: "Nishino-san antoi minun kuunnella 

kasetin, jonka olit hänelle lähettänyt, koska minulla on samantapaisia ongelmia kuin hänelläkin. 

Nousit niin elävänä silmiemme eteen Mailis-shuji (=opisk.siht.). Usein sanomme Nishino-sanin 

kanssa toinen toisillemme sen asian, joka sinulla oli aina tapana sanoa meille, kun valitimme 

syntejämme: ’Juuri siksihän Jeesuksen pitikin kuolla!’ Olen iloinen, että opin sinulta tämän asian, 

shuji…" 

 

Vaikka joulu on jo ohi, aion kertoa teille joulusadun. Kuulin sen teologisessa tiedekunnassa, 

Raamatun selitysopin ryhmätyötunnilla. Tuona päivänä (7.12.) oli käsiteltävänä jouluevankeliumi 

Luukkaan mukaan. 

- Historia ei tunne mitään verollepanoa Herodes Suuren aikana, sanoi opettajamme, 

hauskannäköinen nuori  mies. – Joulukertomukset Matteuksen ja Luukkaan mukaan eivät 

muutenkaan sovi yhteen. Meidän on siis valittava näiden kolmen vaihtoehdon väliltä: 1) 

Matteuksen kertomus on historiallinen ( = totta, M.J. ), 2) Luukkaan kertomus on historiallinen, 3) 

kumpikaan ei ole historiallinen. 

- Tutkijat eivät oikeastaan ole nykyään mistään muusta varmoja kuin tästä: oli Maria, oli Joosef ja 

sitten syntyi Jeesus ( ilman neitseestäsyntymistä siis, M.J. ). Mitään verollepanoa ei ollut, majataloa 

ei ollut, ei seimeä eikä enkeleitä. Mitä te siis saarnaisitte jouluna, jos saisitte tämän tekstin? jatkoi 

opettaja kauniisti hymyillen. 

 

Luokkahuoneeseen laskeutui suuri hiljaisuus. Jotkut olivat varmaan vähän kuin puulla päähän 

lyötyjä, toiset taas eivät keksineet mistä jouluna sitten pitäisi saarnata, kun seimi, enkelit ja 

inkarnaatio on saduksi osoitettu. 



- Mutta olihan tähti, sanoi muuan poika suorastaan hädissään. – Eikö se osoita jouluevankeliumin 

luotettavuutta, sehän on historiallinen tosiasia. 

- No, sen voi yhdistää Matteukseen, jos haluaa, mutta Luukkaan kanssa sillä ei ole mitään 

tekemistä, vastasi opettaja. 

 

Luokka oli hiljaa. Vallitsi vähän niin kuin hautajaistunnelma. Olihan se noloa huomata, että 

kristikunta on juhlinut satua joka joulu kokonaista 2000 vuotta. 

 

Minä nostin käteni. 

- Joka ei usko jouluevankeliumin olevan historiallisesti totta, sen ei pitäisi saarnata ensinkään, vaan 

lähteä kirkon virasta mitä pikimmin, sanoin. – Tähän ongelmaan suhtautuminen riippuu kokonaan 

siitä, mitä ajattelemme Raamatun inspiraatiosta. Joka uskoo, että Pyhä Henki loi, kokosi ja säilytti 

Raamatun, se tietää myös, että sekä Matteus että Luukas puhuvat totta. Myönnän, että tämä näyttää 

olevan ongelma (verollepanon, Kyreneuksen hallituskauden ym. suhteen), mutta aion jäädä 

odottamaan sen ratkeamista sen sijaan, että heittäisin Luukkaan jouluevankeliumin roskakoppaan. 

 

Siitäpä syntyikin kova keskustelu. 

- Pitäisikö kirkon sielunhoito, diakonia ja rippikoulut lopettaa vain siksi, että evankeliumien kaikki 

kertomukset eivät ole historiallisesti luotettavia, tuhahti muuan nuori tyttö närkästyneenä. 

- Niiden pyörittämiseen ei kristillistä kirkkoa tarvita. Kuka tahansa humanisti riittää mainiosti, 

vastasin. 

- Minusta ei ole tärkeää, onko jouluevankeliumi totta vai ei. Tärkeintä on se, että Jeesus elää, julisti 

toinen parikymppinen neitonen.  

- Me emme tiedä Jeesuksesta yhtään mitään muuten kuin Raamatun kautta, sanoin minä. – Jos 

Raamatussa on joka toinen lause valhetta, niin emme totisesti tiedä hänestä mitään varmaa, emme 

ainakaan sitä, pystyykö hän pelastamaan meidät synnistä, kuolemasta ja helvetistä. 

- Kyllä se riittää, että Jeesus elää, väitti sama opiskelija itsepintaisesti. 

- Yhtä hyvin voisimme juhlia elävää joulupukkia, jos jouluevankeliumi on satua, vastasin. 

 

- Tässä vaiheessa pari viidesläistä poikaa ilmoitti uskovansa sekä Matteukseen että Luukkaaseen. 

Heidän mielestään Raamatussa ei ole mitään ongelmia – ne ovat kaikki vain näennäisiä. 

Minä olin eri mieltä heidänkin kanssaan: 

- Ei ole rehellistä sulkea silmiään ongelmien ja ristiriitojen olemassaololta, mutta on aivan eri asia, 

mitä johtopäätöksiä niistä tehdään, sanoin. 

- Olen samaa mieltä, yhtyi se poika, joka oli puhunut tähdestä. 

 

Keskustelu jatkui kiivaana jonkin aikaa. Lopuksi piti opettaja seuraavanlaisen puheen. Suluissa 

olevat huomautukset ovat allekirjoittaneen kynästä lähtöisin:  

- Voimme joka tapauksessa saarnata Luukkaan jouluevankeliumista jouluna, nimittäin siitä, mitä 

tämä tarina merkitsi Luukkaalle ja mitä se merkitsee meille (vaikkei se siis olekaan totta, M.J.). 

Luukas tahtoi sanoa: "Meille on syntynyt Vapahtaja!" (tosin ei neitseestä, ei tallissa, ei seimeen, 

eikä enkelien ilmoittamana, M.J.) Hän, Luukas, otti kynän käteensä ja mietti, miten voisi parhaiten 

kuvata tämän sanoman. Sitten hän kirjoitti (=keksi omasta päästään, M.J.) joulukertomuksen. Kyllä 

voimme siinä prosessissa nähdä myös Pyhän Hengen työtä, jos haluamme asian niin ilmaista. (Että 

näet Pyhä Henki auttoi Luukasta sepittämään joulusadun ja vielä kirjoittamaan esipuheeseen: "Minä 

olen tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne sinulle, oi Teofilus, että 

oppisit tuntemaan, kuinka varmat ovat ne asiat, joita sinulle on opetettu. Lk.1:3-4, M.J.) 

 

Olipa kerran Maria ja Joosef. Sitten syntyi Jeesus. Sen pituinen se, joulusatu, jota Helsingin 

teologisessa tiedekunnassa tieteen viimeisenä sanana nuorille opiskelijoille tarjoillaan. 



Sitä varten vuoden lopussa perustettiin Suomen teologinen instituutti (STI), että opiskelijat saisivat 

vähän muunkinlaista tieteellistä tietoa kuin mitä Räisänen, Aejmelaeus ja muut eksegeetit heille nyt 

tarjoilevat. Jos joku kiertokirjeen lukija tahtoo liittyä STI:n tukijäseneksi, niin sen voi tehdä (…) 

Tällä tavalla voitte edesauttaa Raamatulle uskollisten pappien ja lehtorien koulutusta rakkaaseen 

Suomen kirkkoon. 

 

Kevätlukukaudeksi minulla on tiedossa paljon raamattupiirityötä ja paljon opiskelua. 

 

Tervetuloa Kylväjän viikonloppuun Kärkölään 13.-14.2. 

Alle 30-vuotiaat kirjeen lukijat, lähtekääpä kesällä Etelä-Ranskaan lähetysleirille, Minäkin lähden 

sinne opettajaksi. Aika 9-27.7., hinta n. 3000 mk, stipendiä voi anoa. Tiedustelut ja hakupaperit 

toimistosta. 

 

   Iloisiin näkemiin ja kuulemiin 

       Mailis 

 


