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Juhlista jaloin
JOULUN ALLA JA JOULUNA kirkolla ja
seurakunnilla on ”myyjän markkinat”,
totesi taannoin eräs pohjalaisrovasti. Hän
tarkoitti täyttä kalenteriaan katsoen, että
kirkolla ja sen asialla riittää adventtina ja
jouluna enemmän kysyntää kuin voidaan
tarjota. Kirkot täyttyvät lähiviikkoina jopa
ruuhkiksi asti kauneimpien joululaulujen
laulajista. Jouluradio soittaa taukoamatta
joulun säveliä. Työpaikoilla, harrastepiireissä ja kouluissa vietetään pikkujouluja,
syödään hyvin ja kokoonnutaan kuusijuhlaan. Myyjäisillä kerätään varoja mm.
lähetystyöhön. Liikettä ja kuhinaa riittää.
Joulun iloon ja juhlaan halutaan kaikki
mukaan asemaansa tai varallisuuteen
katsomatta. Muistamme tervehdyksin
ystäviämme. Mielemme herkistyvät. Jos on
ollut erimielisyyksiä, laitetaan ne hetkeksi
sivuun. Kenenkään ei toivota jäävän jouluna yksin. Suosiota ovatkin kasvattaneet
muutamissa herännäisopistoissa järjestetyt yhteiset joulunvietot. Joulusta ei siis
turhaan sanota, että se on juhlista jaloin.
Huoli olennaisen kadottamisesta
joulunviettoon valmistautuessa on kuulunut jo monien sukupolvien aikana. ”Laps
hankeen hukkuu, unhoittuu”, kiteyttää
vanha tuttu joululaulu tämän huolen. Jalon
juhlan kaupallistumista on huokailtu usein,
kun joulun arvoa on alettu mitata kulutuksen ja myynnin mittarein. Arvokkaimman
lahjan, Vapahtajan syntymän, on pelätty
hukkuvan lahjatavaroiden ja muun materian vyöryyn. Huolen takaa voi nähdä sen
tosiasian, että monet elävät tässä yltäkylläisyyden maassa taloudellisesti ahtaalla.
Jouluna sydämet heltyvät ja auttamisen
halu herää viimeistään silloin, kun Pelastusarmeijan joulupadat ilmestyvät katukuvaan. Toisenlaiset lahjat ovatkin kasvattaneet suosiotaan vuosi toisensa perään.
Entistä useampi yritys ilmoittaa käyttävänsä kortteihin ja muistamisiin tarkoitetut
varat hyväntekeväisyyteen, diakoniaan ja

auttamiseen lähellä tai kaukana. Hyvän
tahdon ja hyvän mielen lahjoina monet ihmiset hankkivat oppikirjoja, koulupukuja,
kanoja ja lampaita maailman köyhimmissä
maissa eläville lapsille mm. kirkon piirissä
toimivien järjestöjen kautta.
Ei ole lopultakaan yhtä oikeaa tai väärää
tapaa valmistella ja viettää tätä suurta
juhlaa. Jouluun kuuluu perusturvallisuus,
jonka sanoma ja tavat toistuvat lähes
muuttumattomina vuodesta toiseen. Siinä
ei kuulukaan olla liikaa muuttujia. Joulussa
jännittävintä ei sittenkään liene kysymys
kilteistä lapsista, vaan siitä, tuleeko joulusta musta vai valkoinen.
Rauhallista Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Simo Juntunen
päätoimittaja
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