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Hän on näkymättömän Jumalan kuva, 

esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. 
Hänen välityksellään luotiin kaikki, 

kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, 
valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. 
Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. 

Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, 
ja hän pitää kaiken koossa. 

(Kirje kolossalaisille 1:15-17) 
 

Valo on Jumalan hyvyyden kuva sekä luomiskertomuksessa että ensimmäisen joulun 
tapahtumissa. Luoja sanoi: ”Tulkoon valo!”1 – ja maailmankaikkeus sai muotonsa. Kun 
Kristus syntyi, valo murtautui pimeyden keskelle. Pimeys ei voi koskaan nujertaa näitä 
merkkejä, jotka viestivät meille elävästä Jumalasta.2 
 
Joulu on ajankohta, jolloin laulamme ylistystä ja kiitosta.3 Elinympäristömme tuhoutuminen 
varjostaa kuitenkin tätä luomakunnalle osoitettua ylistystä. Enkeleiden ja taivaallisten 
sotajoukkojen laulua himmentävät saastuminen, melu ja ilmastomuutos, joka vaikuttaa 
mereen ja sen liikkeisiin. Elämän kauneudesta muistuttavat asiat ovat muuttuneet rumiksi 
väärinkäytön ja ahneuden seurauksena. Ja koska maapallo kärsii, myös sen asukkaat kärsivät. 
Maailman köyhien ja syrjäytyneiden on yhä vaikeampaa yhtyä tähän joulun ylistyslauluun.  
 
Marian ja Joosefin aikana keisari Augustus uskoi, että valta oli yksin hänen käsissään. Hän 
määräsi, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Alkuperäisessä Luukkaan 
tekstissä valtakuntaa tarkoittava kreikankielinen sana on oikoumene,4 joka merkitsee koko 
maailmaa. Tämä hieman hämäräperäinen pariskunta matkasi Betlehemiin verollepanoa 
varten, mutta Jumalalla oli aivan muita suunnitelmia.  Meille on nyt selvää, että vallanpitäjät, 
maanomistajat, hallitsijat sekä viranomaiset tekivät tietämättään tekoja, jotka käänsivät 
historian suunnan. Näistä tapahtumista Vanhan testamentin profeetat olivat jo aiemmin 
ennustaneet.  Kristus – ei keisari Augustus – on hän, joka on ollut ”ennen kaikkea muuta, ja 
hän pitää kaiken koossa.”5 
 
Barbara Rossing niminen raamatuntutkija on sanonut, että roomalaisen hallitsijan Julius 
Caesarin aikoinaan pystyttämä oikoumene on nyt tuhoutumassa yhdessä nykyisen 
taloudellisen, sotilaallisen ja poliittisen vallan kanssa. Raamatun profeetat ja apostolit 
vakuuttavat meille, että Jumalan luomakunta – se todellinen Jumalan oikoumene – tulee 
muuttumaan.6 
 

                                                            
1 1. Moos. 1‐3. 
2 Joh. 1: 4‐6. 
3 Luuk. 2: 14. 
4 Luuk. 2: 1. 
5 Kol. 1‐17, Ps. 2:7‐10. 
6 Jes. 65:17; Ilm. 21‐22. 
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Me rukoilemme muutosta ja olemme valmiita antamaan itsemme Jumalan välikappaleiksi 
tämän muutoksen toteuttamisessa.7 Me elämme luottaen siihen, että Jeesuksen Kristuksen 
tulemisen myötä syntyy uusi luomakunta, missä enkeleiden laulussa esitetty toivo toteutuu: 
Jumala, ihmiskunta ja kaikki elämä tulevat sovitetuksi.8 
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Tämä tervehdys on ilmestynyt myös muun muassa englannin, saksan, ranskan, korean, 
arabian, portugalin kielellä Kirkkojen maailmanneuvoston verkkosivuilla 
(www.oikoumene.org/?id=7307). 

                                                            
7 2. Kor. 4:16. 

8 2. Kor. 5:17‐20. 
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