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ELY on evankelinen: Me uskomme Raamattuun, tunnustamme Kristuksen Herraksemme.
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Ken?
Monet suomalaiset lukevat jouluna vuosikirjaa, jonka nimessä
on kolme kysymystä: mitä, missä, milloin. Tarkoitus on kertoa
vuoden tärkeistä asioista.
Paljastuuko elämän ydin, jos kysytään: mitä, missä, milloin?
Millaisilla kysymyksillä päästään joulun keskukseen?
***
Ranskalainen elokuvaohjaaja Jean Renoir vastasi kerran kysymykseen, kumpi teatterissa on
tärkeämpää, mitä vai miten. "Tärkeintä on kuka", sanoi Renoir.
Joulussa olennaisinta on se, kuka syntyi. Enkeli taivaan -virren kolmas säkeistö käyttää
runollista muotoa "ken". "Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt makaapi: hän on sun
Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses."
Toki jouluevankeliumissa kerrotaan mitä-asioita: kirkkaus, ilo, rauha. Sekin sanotaan, missä
oltiin: keisarikunnassa, Betlehemissä, majapaikassa. Myös sen tiedämme, milloin kaikki
tapahtui: Augustuksen ja Quiriniuksen aikana.
Kaikilla näillä asioilla on kuitenkin mieltä vain, jos muistamme, kenet jouluna kohtaamme.
Ratkaiseva kysymys on: "Ken seimessä nyt makaapi?"
***
Kuka ja ken ovat arkielämän peruskysymyksiä. Asioita tärkeämpää on, keitä me tapaamme.
Elämän syvin taso ei ole asioissa, ei paikoissa eikä ajassa, vaan siinä, ketkä ihmiset ovat meitä
lähellä. Asiat otsikoidaan pienin kirjaimin, erisnimet isolla.
Katsomuksia ja oppeja voi mietiskellä, mutta persoonan kanssa voi puhua, katsoa silmiin ja
sulkea syliin. Aatteet ja arvot ovat kiinnostavia, mutta ne eivät kykene rakastamaan eivätkä
antamaan anteeksi.
***
Kristillisen uskon ydin on persoonallisen Jumalan kohtaamisessa. Ratkaisevaa eivät ole mitä,
missä ja milloin -kysymykset, vaan tärkeintä on, kuka meidän luoksemme tulee. Jumalan nimet
ilmaisevat, että olemme tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, jolla on kasvot, joka tahtoo ja voi
ottaa omakseen.
Joulu on seimen lapsen katselemista. Näemme hänet joulukorteissa, taidekuvissa ja
seimirakennelmissa, sielumme silmin myös jouluevankeliumissa. Minkä korva kuulee, sen usko
näkee.
Katsele siis ja näe. "Hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses". Hän antaa ilon
ja rauhan.
Hyvää joulua!
3

Pääsihteerin palsta

Joulun ILO?
Odotatko sinä joulua? Moni ahdistuu ajatuksesta; joulu tulee. Täytyy
siivota, laittaa ruokaa, koristella kotia, kierrellä kaupoissa ihmisvilinässä.
Puhe jouluilosta ja joulurauhasta on pelkkää sanahelinää. On kiire ja
stressi. Meillä olisi syytä jälleen kerran muistaa Vapahtajamme ohjetta:
katso, miten lapsi valmistautuu jouluun. Kukapa ei olisi nähnyt ja kokenut
pienen lapsen kiihkeää odotusta ja konkreettista jännitystä joulun alla.
Pienet sormet valmistelevat omatekemiä lahjoja vanhemmille ja
sisaruksille, koetaan antamisen jännitystä ja iloa. Kyllähän me aikuisetkin
sitä kaipaamme. Vanhemmat tekevät jouluvalmisteluja tehdäkseen lapsilleen onnellisen joulun,
isovanhemmat odottavat jouluna saavansa tavata lapsia ja lapsenlapsia. Joulua odotetaan.
Puhumme joulun tunnelmasta, odotamme yhdessäoloa rakkaittemme kanssa.
Joulua vietetään vuoden pimeimpänä ajankohtana. Pimeyttä karkotetaan jouluvaloin ja kynttilöin.
Täytyy myöntää, että pimeänä, sateisena ja kuraisena joulukuun ensimmäisenä päivänä on vaikea
löytää joulun tunnelmaa. Ennemminkin apeus ja pimeys tuntuvat konkreettisella tavalla
ympäröivän täällä eteläisessä Suomessa.
Mistä löytyisi joulun ilo ja oikea tunnelma pimeän keskelle? Keskelle joulun valmisteluja, arkea ja
kiirettä tai yksinäistä hiljaisuutta. Voisiko se olla tutussa ja turvallisessa joulun evankeliumissa: ”Ja
tapahtui niinä päivinä…” Niin, Sana todistaa, tapahtui. Jeesus tuli, joulu tuli. Ja kuten laulussa
lauletaan: Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaat runsaat, autuuden ja anteeksannon, kaikki taivaan
tavarat…”
Onko niin, että joulun tunnelmaa etsitään tänäkin jouluna mutta väärästä paikasta? Marketeissa
pyörii ja hyörii tuhansittain ihmisiä arkena ja sunnuntaina, etsimässä jotain. Mutta löytyykö joulu
marketista? Löytyykö joulun ilo ja valo kiireen ja hälinän keskeltä?
Onko sinulla ihan oikeasti aikaa hiljentyä, pysähtyä ja miettiä, mikä on joulussa kaikkein tärkeintä.
Niin, että et vain odota löytäväsi kiireen keskellä rauhaa ja iloa vaan myös uskallat pysähtyä ja
kuulla, mitä jouluevankeliumissa kerrotaan: ”He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja
lapsen, joka makasi seimessä”.
Paimenet löysivät Jeesuksen! Syntyi ilo. Joulun ilo löytyy Jeesuksen läsnäolosta. Pieni lapsi tuo ilon,
uusi elämä on syntynyt, mutta Vapahtajan syntymässä oli kyse paljon suuremmasta asiasta. Hänen
syntymänsä oli ihme, hänen elämänsä oli ihmeellinen, hänen kuolemansa käsittämätön ja
ylösnousemuksensa uskomaton. Kuoleman varjon maahan pimeyden keskelle tuli valo, kuoleman,
toivottomuuden ja pimeyden keskelle tuli valo ja toivo. Betlehemin seimeltä kulkee tie Golgatan
kummulle. Adventista alkanut uusi kirkkovuosi johdattelee meitä joulusta pääsiäiseen. Tämän
lehden keskiaukeamalta voit lukea koko kertomuksen Jeesuksen syntymästä. Kertomuksen siitä,
mistä löytyy oikea joulu. Sitä eivät luo valot, joululaulut tai edes hyvä ruoka. Jouluilon tuo
evankeliumi, joka tuo kotiin joulun lapsen, Vapahtajan. Mutta ei vain seimessä makaavaa vauvaa
vaan ristillä henkensä antaneen ja koko maailman synnit sovittaneen Vapahtajan. Hän tuo
läsnäolollaan rauhan, ilon ja valon. Silloin on hyvä kokoontua perheen, sukulaisten ja ystävien
kanssa yhteen. Kiittää ja hiljentyä joulun viettoon. Joulukirkko kutsuu tänäkin vuonna löytämään
oikean joulun. Aattohartaudesta alkaa monen perheen joulu, se on hyvä ja turvallinen tapa aloittaa
joulu etsimällä Vapahtajaa, joulun lasta sieltä, mistä hänet voidaan löytää: kirkosta, Sanasta,
seurakunnan kokoontumisesta. Saamme pyytää: Tule Herra Jeesus elämääni ja siunaa jouluni.
Anna minun löytää sinut tänä jouluna, ja löydä sinä minut.
Siunattua joulua sinulle.
Antero Rasilainen
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Kirjoitussarja, jossa eläydytään Raamatun henkilöiden kohtaloihin

LEA
Miten kaunis lapsi Raakel olikaan ollut! Lea oli istunut lumoutuneena katselemassa siskoaan, joka oli
nukahtanut taatelipuun varjoon. Pientä ei saanut jättää yksin hetkeksikään, ei ainakaan tähän,
kaislamatolle, mihin mikä tahansa käärme voisi luikerrella.
Lea olikin pitänyt erinomaisesti huolta Raakelista. Niin kaikki sanoivat. - Miten kunnollinen tyttö! Niin
lempeät silmätkin. Leasta oli tuntunut hyvältä kuulla sanottavan niin.
Vuosien mittaan yhä harvempi oli huomannut Lean, tekipä hän mitä hyvänsä. Raakel oli se, joka keräsi
katseet. Hänellä oli valloittava nauru, ja hän tuntui ehtivän joka paikkaan; notkea vartalo taipui kevyesti
hänen nostaessaan vesiruukun päänsä päälle. Hänessä oli elämisen voimaa ja riemua.
Eräänä päivänä Raakel oli juossut tukka hulmuten pihalle,
jonka keittokatoksen edessä isä Laban seisoskeli käytyään
tarkastamassa solaan ajetun aasilaumansa.
- Sukulainen, Raakel oli saanut läähätykseltään sanotuksi. On tullut sukulainen. Joku. Täti Rebekan poika.
Siitä päivästä elämä oli muuttunut. Onneksi Isä Laban oli
ymmärtänyt pyytää Jaakobia jäämään taloon. Tosin tytöt
eivät tienneet, maksoiko isä Laban Jaakobille palkkaa,
mutta jokin sopimus heillä tuntui olevan, koska Jaakob teki
työtä enemmän kuin kukaan muu. Seudulla ei yksikään
mies vetänyt vertoja Jaakobille. Hän oli karaistunut ja
komea, hän oli taitava paimen ja rohkea käymään petojen
kimppuun. Sangen pian Lea oli menettänyt sydämensä
hänelle.
Raakel sen sijaan oli vielä pikkutyttö. Niin ainakin Lea oli
luullut. Raakel itse oli eri mieltä, ja saman tien Lea oli
tajunnut, että syy Jaakobin työintoon olikin Raakel. Jaakob
halusi Raakelin, ja Raakelin nauru oli yhä heleämpi.
Niin Lea oli vetäytynyt sivuun. Hän oli kyllä kuunnellut,
miten Jaakob kertoili kodistaan, joka oli kaukana Beerseban
keitaiden lähellä. Hän kertoi veljestään Esausta, jolta oli
Kuva Eeva Takala
petkuttanut esikoisuuden, ja isästään, joka oli antanut
esikoiselle kuuluvan siunauksen nuoremmalle pojalleen.
Lea ei ollut ymmärtänyt, kuinka Jaakob oli voinut pettää niin pahasti. Esau oli suuttunut niin, että oli
päättänyt tappaa Jaakobin. Ei ihme, että Jaakob oli lähtenyt pakoon.
Jaakob oli kulkenut Beersebasta pohjoiseen vuorimaan halki. Leaa kauhistutti ajatus, mitä olisi saattanut
tapahtua, kun villieläimet tai rosvot olisivat hyökänneet.
- Pitääkin kulkea kauppakaravaanien lähettyvillä, Jaakob oli sanonut. Mutta varmaan häntäkin oli
pelottanut, koskapa oli jossain kukkuloilla nähnyt unessa enkeleitä. Kivi hänellä oli ollut päänalusena ja
hän oli nukkunut taivasalla.
Eniten Leaa kuitenkin oli askarruttanut se, mitä Jaakob oli kertonut Jumalan ilmestymisestä. Herrahan
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oli sanonut, että hän siunaisi Jaakobia ja antaisi Jaakobille paljon jälkeläisiä ja omaksi koko ympärillä
näkyvän maan ja että tämä siunaus tulisi kaikille maailman kansoille. Tämän Jaakob oli kertonut
hiljaisella äänellä, kuin ei olisi itsekään uskonut. - Minä olen kuitenkin petturi, hän oli lisännyt. Esikoisuus ei kuulu minulle. Lea oli katsonut ihmetellen Jaakobia. Mikä oli tuo mies, joka asui heidän
talossaan?
Joskus Lea oli yrittänyt puhua ihmettelystään Raakelille. Tietysti Raakel oli ollut sitä mieltä, että Jaakob
oli aivan erikoinen mies, mutta Jumalan kohtaamista hän ei ollut välittänyt pohdiskella.
- Onko se niin kummallista? hän oli sanonut. - Isähän on kertonut Jumalan puhuneen jo Abramille siellä
Urissa, mistä Abramin perhe lähti pois. Voi, minusta olisi ollut jännittävää asua Urissa! Se on varmasti
ollut suurempi kuin Harran.
Lea ei ollut jatkanut. Olihan hän käynyt Harranissa, ei se kaukana ollut. Se oli mahtava kaupunki, joka
hallitsi ympäristöään. Siellä oli kuunjumala Sinin temppeli ja sieltä sai ostaa jumalankuvia. Isä
Labanillakin oli semmoisia.
Joskus Lea oli miettinyt, millaista olisi sitten, kun Jaakob palaisi kotiinsa Beersebaan. Se oli paha ajatus.
Toinen yhtä paha oli se, että Lea ehkä naitettaisiin pian, eikä se mies olisi Jaakob. Mutta kolmas ja
pahin oli se, että Lealle ei tullutkaan ketään ottajaa, vaikka ikää karttui. Se oli hävettävää. Oliko
hänessä jotain vikaa? Kelvottomuuden tunne oli ollut hankala kestää.
- Isä Laban ei ole järjestänyt minulle miestä, Lea ajatteli. - Mikä minä täällä olen? Palvelijako jolle ei
tarvitse maksaa?
Sitten olivat tulleet ne vaikeat viikot, jolloin valmisteltiin Raakelin ja Jaakobin häitä. Ruokia ja juomia
tehtiin paljon. Raakelin puku kudottiin upeaksi ja värikkääksi, mutta ihmeekseen Lea sai
samanveroisen.
- Minähän olen kyllä morsiamen sisar, hän päätteli hämmästyksissään.
Myöhään hääpäivän iltana, kun oli jo pimeä ja juhlat ylimmillään, isä Laban oli tullut etsimään Leaa
tyttöjoukosta, tarttunut tiukasti käsivarteen ja työntänyt hänet Jaakobin huoneeseen.
- Sinä menet nyt tuonne, isä Laban oli sihahtanut, - ei nuorempi mene ennen vanhempaa.
Lea oli tyrmistynyt. Nämä olivat Raakelin ja Jaakobin häät. Mutta Laban näytti vihaiselta ja vieraalta,
eikä Lea uskaltanut sanoa mitään, eihän hän ollut koskaan ennenkään niin tehnyt.
Lea oli saanut viettää hääviikon Jaakobin kanssa. Jossain sydämen pohjalla asusti kuitenkin häpeä ja
suru. Hänhän ei ollut mikään, hän oli tässä vain Raakelin tilalla, sijainen. Ja kun Jaakob sitten vihdoin
oli saanut vaimokseen myös Raakelin, Lea oli joutunut katsomaan sivusta, miten Jaakob ja Raakel
vetäytyivät omaan onnelliseen maailmaansa. Kateus ja mielen kipu velloivat kuin hyökylaineet..
Mutta vähitellen oli alkanut kasvaa myös toivo. Lea oli kuitenkin Jaakobin vaimo, ensimmäinen vaimo.
Hän asuisi Jaakobin kodissa. Hän olisi sitä perhettä, jolle Jumala oli luvannut siunauksen. Vielä joskus
Jaakob rakastaisi häntäkin.
Niin olivat syntyneet pojat, Ruuben, Simeon ja Leevi. - Kolmen pojan tähden Jaakobin pitäisi jo lakata
syrjimästä minua, Lea ajatteli. Jaakob olikin lapsistaan ylpeä, mutta Raakel oli yhä hänelle tärkeämpi
kuin Lea. Näin oli sittenkin, vaikka Raakel ei saanut lasta.
-Auta minua saamaan lapsia, tai muuten minä kuolen! Raakel oli kerran huutanut Jaakobille.
- Olenko minä muka Jumala? Jaakob oli kysynyt.
- Raakel parka, Lea oli ajatellut, mutta ei voinut peittää tyytyväisyyttään siitä, että asiat olivat näin.
Raakelin ei tarvinnut saada kaikkea. Ei kenenkään tarvinnut saada kaikkea.
----
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Raakel ei saanut lasta vieläkään. Mutta yhtenä pitkänä ja säkkipimeänä yönä Lea taisteli tähän
maailmaan neljännen pojan.
- Nyt saat levätä, joku kuului sanovan hänelle. Sandaalien kevyt läpsähtely etääntyi. Lea ei nähnyt, oliko
huoneessa enää ketään vai oliko orjatarkin mennyt. Väsytti niin kuin peittona olisi ollut kymmenen
vuohenkarvaista mattoa. Oli kuumakin. Ikkunaluukut oli suljettu tiiviisti, ettei tasangon aroilta tunkeutuisi
hiekkapöly sisään.
- Silpa, Lea äännähti. - Silpa, tuo lapsi tänne.
Uni laskeutui pehmeänä vuorena. - Lapsi...
Pikku Raakel... Pitää huolehtia Raakelista...
- Tätä pitäisi imettää. Silpa sanoi ja asetteli
lapsen Lean kainaloon. Lea oli vielä unen
otteessa eikä käsittänyt. Askelet etenivät
ikkunan luo ja luukut aukaistiin. Lea näki
vierellään lapsen, joka katseli häntä
kiinteästi tummin silmin.
- Minähän synnytin pojan! Ja miten kovin
minä siinä väsyinkään, hän ajatteli.
Hän katseli lasta, ja ääretön onnentunne
hulvahti hänen ylitseen. Tässä oli hänellä
kaikki. Pikkuinen lapsi, jossa asui
tulevaisuus. Kaikki suru, kateus ja katkeruus
haihtuivat. Jumala oli kääntynyt hänen
puoleensa. Kunpa kaikilla toisillakin olis ilo!
- Juuda, hän sanoi. - Sinä olet Juuda.
Vihdoinkin minä saan ylistää Herraa.
Aurinko oli jo noussut. Lea katseli
avoimesta ovesta tasangolle, jossa lampaat
laidunsivat. Karjasuojasta kuului
aasinvarsan ynähtely.
- Juuda, Lea sanoi ikään kuin olisi nähnyt
vuosikymmenten taakse aikaan, jolloin iäkäs
Jaakob kutsuu kaikki poikansa luokseen ja
siunaa heidät. Juudalle hän sanoo:
- Ei siirry valtikka pois Juudalta,
ei käskijän sauva hänen suvultaan.
Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta,
häntä kansat tottelevat.

Kuva Eeva Takala

RUKOUS
Pyhä Jumala, meidän Isämme. Kiitos siitä, että annoit poikasi Jeesuksen syntyä tähän maailmaan. Sinä
valitsit Juudan olemaan se mies, josta polveutuu Daavidin suku ja Vapahtajamme perhe. Sinä ohjasit
näiden ihmisten vaiheet ja sinä ohjaat myös meidän elämämme. Sinä katsot jokaiseen päiväämme
valmiina auttamaan, kun huudamme sinua avuksemme. Herra, anna anteeksi pahat tekomme ja anna
meidän kerran päästä pyhien joukkoon sinun kirkkauteesi. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.
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Eeva Takala

Jouluseimeltä lähetystyöhön
Annikki Erelä
Jeesuksen seimen äärelle kokoontui erilaisia ihmisiä, läheltä ja kaukaa. Vaatimattomuus ja köyhyys
ei loukannut heitä, vaan he näkivät vastasyntyneessä lapsessa Jumalan lahjan koko maailmalle.
Viesti tästä uutisesta lähti heti liikkeelle Beetlehemin ympäristössä paimenten kertomana, ja
ilosanoma levisi tietäjien mukana kauaksi ulkomaille asti: Kuningas, Maailman Vapahtaja on
syntynyt!
Me tämän päivän ihmiset tiedämme Jeesuksesta enemmän. Tiedämme, että hän elämällään ja
kuolemallaan sovitti syntimme ja avasi meille pääsyn Jumalan valtakuntaan. Evankelinen
lähetysyhdistys haluaa kuuluttaa tätä evankeliumia lähetystyössään Suomen Lähetysseuran ja
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa.

ELYn lähetystyön kohteet Lähetysseuran kautta
Angolassa:
ELYn nimikkolähetti Kristiina Erelä asuu Angolassa ja toimii eteläisen Afrikan
hankekoordinaattorina. Hän on ELYn yhdyshenkilö, jonka kautta on mahdollisuus saada tuoretta
tietoa Angolan luterilaisen kirkon työstä.
Ensimmäinen kohde Angolassa oli kirkon toimitalon rakentaminen Xangongon seurakuntaan. Nyt
tontti on raivattu puhtaaksi ja rakennustöitä ollaan aloittamassa. Sen jälkeen ELY on auttanut
kirkkoa parissa muussa pienemmässä kohteessa: Kirkolle on hankittu auto ja Teologisen instituutin
keittiöremontti on rahoitettu.
ELYn avustukset on huomattu iloiten
Angolassa. Meidän mielestä
pieneltäkin tuntuva apu näkyy
suurena köyhän kirkon elämässä.
Angolan kirkolla on monia tarpeita.
Kuluja kirkolle aiheutuu lähinnä
keskustoimistosta ja rakennustöistä
sekä toiminnasta, jossa on keskeistä
seurakunta- ja lähetystyö sekä
musiikkityö. ELY tukee kirkon työtä, ja
joka kohteesta sovitaan erikseen.

Xangongon luterilainen kirkko.
Kuva Annikki Erelä
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ELY haluaa tehdä työtä, joka palvelee
evankeliumin leviämistä. Iloitsemme
siitä, että se toteutuu Angolan työssä.
Kirkolla on lähetysnäky. Evankeliumia
viedään ei-kristittyjen heimojen ja
paluumuuttajien keskuuteen. Kirkolla

on myös erityisiä lähetysalueita, joissa se järjestää
lähetystilaisuuksia.

Malawissa:
Uutena lähetyskohteena ELYn ja Lähetysseuran työssä on
Malawin luterilainen kirkko. Kirkko on yritteliäs, ja uusia
seurakuntia syntyy aktiivisten seurakuntalaisten toimesta.
Viime kesänä Lähetysjuhlilla Tampereella ELYn edustajilla
oli mahdollisuus tavata piispa Bvumbwea ja keskustella
yhteistyöstä. Pikku kirkkojen rakentaminen kyliin tuntui
hyvältä kohteelta. Myös vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen ja lähettien lähettäminen Malawiin voisivat
Afrikkalainen äiti tuli kirkkoon lastensa kanssa
piispan mielestä tulla kysymykseen. Monet työn
heiluttaen palmun lehviä käsissään.
mahdollisuudet selkiintyvät lähiaikoina. Taloudellista
Kuva Annikki Erelä
tukea voimme antaa kirkkojen rakentamiseen ja Malawin
kirkolle siten, että tarkemmasta kohteesta sovitaan
erikseen.

ELYn yhteistyö Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa
Radio ja televisio ovat välineitä tämän päivän lähetystyössä. Sanansaattajat ry:n kanssa on sovittu,
että ELY tukee arabiankielisiä lastenohjelmia lähinnä Laula kanssani -tapahtumien yhteydessä. Muita
yhteisen toiminnan muotoja kehitellään.
ELY voi tehdä nimikkosopimuksia seurakuntien kanssa
ELY voi tehdä omista kohteistaan
nimikkosopimuksia seurakuntien kanssa. Samoin
se voi vastaanottaaseurakuntien
talousarviomäärärahoja ja ohjata ne sovittuun
kohteeseen. ELY pitää yhteyttä seurakuntiin,
jakaa tietoa nimikkokohteista ja vierailee
seurakunnissa. Nimikkotoiminnasta koituvat
kustannukset jaetaan ELYn ja yhteistyöjärjestön
kesken sopimusten mukaisesti.
ELYn kautta annettu lähetystuki näkyy KLKn
raportoinnissa Suomen lähetysseuran ja
Paavo Erelä kastaa Sambiassa.
Kuva Annikki Erelä

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n alla.
Lisäksi ELY lähettää seurakunnille oman raportin
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Matilda Löytyn olemme nähneet ELYn juhlissa Tampereella kolehtia keräämässä ja kuorossa
laulamassa. Hän suostui vastailemaan kysymyksiin ja kertomaan meille omasta joulun vietostaan
Suomessa, mutta myös Afrikassa. Kiitos, Matilda!

Joulu voi olla erilainen
Olen asunut Tampereella nyt puolitoista vuotta.
Muutin tänne Limingasta, jossa olin vuoden
taidekoulussa. Sitä ennen asuin Namibiassa, jonne
muutin vuonna 1998. Vanhempani ovat siellä
edelleen lähetteinä, mutta me lapset asumme
kaikki nykyään Suomessa, Tampereella. Olen
hiljattain mennyt kihloihin. Sulhaseni on kotoisin
Oulusta ja on tätä nykyä töissä täällä Tampereella.
Liityin ELYyn tuttavien kautta. Hyvin olen
viihtynyt. Pidän yleisestä tunnelmasta, mutta silti
toivoisin, että nuoret ja nuoret aikuiset otettaisiin
paremmin huomioon. Nykyään puhutaan paljon
lapsien, lapsiperheiden ja vanhempien ihmisten
osallistumisesta (mikä on erittäin hyvä!), mutta
toivoisin, etteivät väliin jäävät ikäluokat unohtuisi.

Matilda ja Juho. Kuva Matilda Löytty

Opiskelen toista vuotta kuvataidetta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kuvataide on aina ollut
jonkinlainen osa elämääni. Taipumus on peräisin jo isoäidiltäni, Kirsti Löytyltä. Hän, itsekin
taiteilija, on aina lapsuudestani lähtien kannustanut minua. Isäni on muusikko ja on myös
vaikuttanut omalta, tärkeältä osaltaan näkemykseeni taiteen tekemisestä. Hienoa oli, kun sain
viime kesänä mahdollisuuden osallistua isoäitini ja neljän muun taiteilijan kanssa näyttelyyn, joka
pidettiin Tampereen Tuomiokirkon kryptassa osana lähetystyön 150 –vuotisjuhlia. Olin myös
otettu, kun isäni pyysi minua tekemään levyynsä, Välillä, kansikuvan. Tällä hetkellä tulevaisuuteni
on avoin, mutta toivon, että se jollain tavalla liittyy taiteen tekemiseen.

Swakopmund, kaunis kaupunki meren rannalla.
Kuva Kristiina Erelä
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Vietimme perheeni kanssa Namibiassa
suhteellisen suomalaista joulua. Pyrimme aina
hankkimaan tai valmistamaan itse perinteiset
suomalaiset jouluruuat ja muovinen kuusi kuului
kuvaan. Namibiassa asuvat suomalaiset
järjestivät joka joulu yhteiset, suomenkieliset,
kauneimmat joululaulut. Vietin Namibiassa
yhteensä seitsemän joulua, lähes aina eri
paikoissa. Saatoimme olla Swakopmundissa,
joka on lomailijoiden suosiossa oleva
rantakaupunki ja siten se on viileämpi
joulukuussa. Yhtenä jouluna matkustimme
perheemme kanssa Etelä-Afrikkaan
Kapkaupunkiin ja vietimme siellä
rantajoululoman. Yhden joulun taas vietimme
kotonamme Oniipassa, Namibian pohjoisosassa,
jossa joulukuussa on erittäin lämmintä. Saimme
todistaa, kuinka kynttilät eivät sovi
afrikkalaiseen jouluun, sillä ne sulavat ja

taipuvat muodottomiksi.
Namibialaisesta tavasta viettää joulua on mieleeni jäänyt Owambo-heimon traditioon kuuluva tapa
nousta aikaiseen jumalanpalvelukseen jo kello neljä tai viisi. He kulkevat toistensa luona kylässä
syömässä juhlaruokia joulupäivänä kirkonmenojen jälkeen. Heidän tapoihinsa kuuluu myös ottaa
palmunoksia ja kulkueena kylillä esittää joulunäytelmää Jeesus-lapsen syntymästä. Mukana ovat
oikeat aasit ja vuohet. Se on kaunista ja todella aitoa, vanhaa joulun tunnelmaa ja oikeaa asiaa!
Iloitaan ja riemuitaan Kristuksen syntymästä! Kaiken ikäiset ovat mukana tässä juhlassa.
Adventtikirkko kuuluu joulun odotukseeni olennaisena osana ja kauneimmissa joululauluissa aion
käydä. Viime vuonna osallistuin Tampereen Harjun seurakunnan nuorten aikuisten järjestämään
Operaatio jouluvuoreen, jonka ideana on käydä pienissä ryhmissä laulamassa vanhusten kodeissa.
Mahdollisuuksien mukaan aion tänäkin vuonna operaatioon osallistua.
Jouluksi aion mennä sulhaseni kanssa hänen vanhempiensa luokse Ouluun. Odotan innolla anopin
sinappia, josta Juho on puhunut viimeisen vuoden. Odotan myös perinteistä suomalaista joulua ja
yhdessä oloa Juhon perheen kanssa. Jeesuksen syntymää on hienoa ja tärkeää joka vuosi juhlistaa
ja muistella.
Lopuksi haluaisin toivottaa kaikille rauhaisaa ja siunattua joulua isäni Sakari Löytyn laulun sanoin:

”Sen sulta vaan, en muualtakaan, rauhan mieleen ja sieluun saan.
Se lohdun suo ja levon tuo, kun Armos huomaan voin jäädä.
Ei teoilla, ei toimilla, ei oman tahdon voimilla.
Vain uskoen ja luottaen sun armos huomaan voin jäädä.
Mut päivän murheet ne vie mukanaan.
Eikä hetkeä, ei aikaakaan.
Kun unohdin, jo taas muistankin, et armos huomaan voin jäädä.
Pysähtyen ja vaieten sun ristiäsi katselen.
Se sovinnon tuon merkkinä on, et armos huomaan voin jäädä”.
Matilda Löytty

Swakopmundissa ja
merenrannalla voi
lomailla Namibiassa.
Kuva Kristiina Erelä
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JOULULAHJANI LÄHETYSTYÖLLE
Evankelinen Lähetysyhdistys - ELY ry on nimensä mukaisesti
lähetystyötä tukeva ja sitä kasvavassa määrin myös tekevä
yhdistys. Jäseniämme ja kannattajiamme ajaa eteenpäin
Jeesuksen lähetyskäsky.
Paljon olemme jo saaneet aikaan, vaikka yhdistyksen
perustamisesta on vasta puolitoista vuotta. Olemme avanneet
kanavat lähetyskentille SLS:n ja Sanansaattajien kautta, meillä on
jo ensimmäinen oma lähetti ja uusia seuraa lähiaikoina.
Vuonna 2008 keräsimme ELYn kautta lähetystyölle n. 50.000
euroa, jolla saimme mm. Angolan Xangongon seurakunnan
kohteen tavoitteet täytettyä ja vähän ylikin.
Nyt katseemme on jo uudessa alkavissa kentissä, Malawissa SLSn kautta ja Sansan radiotyössä.
Tänä vuonna olemme koonneet lähetystyölle n. 35.000 euroa, ja odotamme talousarviovuoden
lopulla ystäväseurakuntien talousarvioavustuksia.
Jouluaika on antamisen ja sen tuoman hyvän mielen juhlaa. ”Lahjaksi olette saaneet lahjaksi
antakaa”. Meillä on erittäin hyvä tilaisuus muistaa jouluna myös ELYn lähetystyötä.
Kerätään Malawin kyläkirkkojen rakentamisen ja työntekijöiden koulutuksen tueksi kunnollinen
”pesämuna”, joka on käytettävissä heti kun työ alkaa.
Neuvottelut ovat pitkällä myös Venäjän Karjalan työn aloittamiseksi ja oman työntekijän
lähettämiseksi, siinä olisi toinen hyvä kohde. Annetaan joululahjamme myös sukulaiskansan
hengellisen työn hyväksi.
ELYn tili on vanha tuttu Keski-Suomen OP ja tilinumero 511402-234369
Siunattua Jouluaikaa
Pekka Knuutti

JOULULEHTI JA SEINÄKALENTERI 2010 –
LAHJA SINULLE
Kädessäsi on Evankelisen lähetysyhdistyksen julkaisema
joululehti. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana
yhdistyksemme toiminnassa ja toivottaa jäsenistöllemme,
yhteistyökumppaneillemme ja seurakuntien työntekijöille
rauhallista ja siunattua joulua. Joululehden mukana saat myös
seinäkalenterin 2010, johon on merkitty kaikki suurimmat
kesäjuhlat ja tapahtumat. Toivottavasti kalenteriin tulee paljon
lisämerkintöjä ELYn juhlien merkeissä. Haluamme näin olla
"näkyvissä" ja palvelemassa kirkossamme koko vuoden ajan.
Ole hyvä, toivottavasti saat iloa lahjastamme ja muistat meitä.
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Joulurukous
Jeesukseni, monet ovat iloinneet siitä, että etsittyään ovat sinut löytäneet.
Minä iloitsen siitä, että sinä etsit minua ja löydät minut.
Beetlehemin paimenet, joille enkelit ilmestyivät, olivat iloisia, koska he itse kuulivat ja näkivät
sanoman.
Minä olen iloisempi kuin paimenet, sillä sinä itse sanot minulle pyhässä sanassasi: Tule minun
tyköni, niin minä uudistan sinut. Siksi olen iloisempi kuin Beetlehemin paimenet.
Itämaan tietäjät, jotka näkivät tähden, olivat onnellisia siitä, että löysivät sinut ja saivat tuoda
sinulle kallisarvoisia lahjoja.
Mutta minä olen onnellisempi kuin tietäjät, sillä sinä löysit minut ja toit minulle maailman
kalleimman lahjan, pelastuksen. Siksi olen Itämaan tietäjiä onnellisempi.
Maria on siunattu, koska ennen syntymääsi asuit hänen ruumiissaan yhdeksän kuukautta.
Minäkin olen siunattu, koska sinä, ylösnoussut Kristus, tahdot asua sydämessäni koko elämäni
ajan.
Simeon, profeetta, iloitsi ja sanoi: Silmäni ovat nähneet Vapahtajan.
Minä en ole nähnyt sinua, mutta kuitenkin uskon sinuun. Ja koska ylistät autuaaksi niitä, jotka
eivät näe ja kuitenkin uskovat, niin minäkin olen äärettömän autuas. Aamen.
Kirkon Rukouskirja vuodelta 1968

Kuva Eeva Takala
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Kuva Eeva Takala

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava
verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian
käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne
yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian
synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet
seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli
sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te
löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa
sanoen: - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt
Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille
ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki
sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja
nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
Luuk 2 : 1 - 20

16

Tuokiokuva Japanin joulusta
Japanissa on kaikkialla kuumia lähteitä, joiden ympärille on
rakennettu paljon kylpylöitä. Yleisiä kylpylöitä on runsaasti ja
päivittäinen peseytyminen on maan tapa. Joulun alla muutamia
vuosia sitten olin Matsuyaman kirkon lähellä sijaitsevassa Heiwa
onsen -nimisessä yleisessä kylpylässä iltapesulla. Kun astuin
ilkialastomana kylpylän höyrysaunaan niin lauteilla istunut mies
katsoi ovelle minun suuntaani. Hän tuijotti vaaleaa partaani ja
harmaantunutta päätäni ja sanoi hämmästyneenä: "Oho,
joulupukki tuli saunaan."
Vastasin hänelle että joulupukin maasta minä todellakin olen. Sitten
hän kysyi niin kuin japanilaiset usein kysyvät ulkomaalaiselta, miksi
olen tullut Japaniin. Tästä keskustelu luontevasti menikin
lähetyssaarnaajan työhön ja kristinuskoon. Seuraavana
sunnuntaina tämä saunakaveri ilmaantui kirkon
jumalanpalvelukseen. Ensimmäinen käynti ei jäänyt viimeiseksi.
Hän tuli uudelleen monta kertaa. Usein hän saapui yksin, mutta
Veli-Matti Sallinen on ollut perheensä
joulukirkkoon mies tuli yhdessä vaimonsa kanssa.
kanssa useita vuosia lähetystyössä
Japanissa ja on tällä hetkellä jäämässä
eläkkeelle papin tehtävästään Kajaanin
Kasteelle ja kirkkoon liittymiseen asti ei hänen kiinnostuksensa
seurakunnassa.
kuitenkaan edennyt ainakaan meidän aikanamme. Noin
Kuva Annikki Erelä
puolitoista vuotta sen jälkeen, kun olimme tutustuneet
kylpylässä, meidän työkautemme Japanissa päättyi. Palasimme
Suomeen, enkä tiedä mitä hänelle nykyään kuuluu. Toivottavasti hän edelleen on seurakunnan
yhteydessä.
Meidän jälkeemme Matsuyaman luterilainen kirkko jäi ilman omaa pappia. Seurakunta kuitenkin
kokoontuu joka sunnuntai sanajumalanpalvelukseen, jonka johtaa maallikko. Joskus
naapuriseurakunnasta Hiroshimasta tulee pappi ja silloin seurakuntalaiset voivat osallistua ehtoolliselle.
Lähetystyö Japanissa on Sanan julistusta, johon ei yleensä liity suurta dramatiikkaa. Työ muistuttaa
Paavalin viimeisten elinvuosien julistustyötä Roomassa, josta kerrotaan arkisesti. ”Täydet kaksi vuotta
Paavali sitten asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän
julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään
estämättä.” (Apt. 28:30,31)
Matsuyaman seurakunnan kirkonkirjassa oli noin 70 kastetun jäsenen nimet. Lähetin työmaa ei
tietenkään ole vain kirkon seinien sisäpuolella. Ei lähetti eikä japanilainen pappi ole vain seurakunnan
jäsenten sielunhoitaja. Työn painopiste on niissä kaupungin asukkaissa, jotka eivät vielä ole kristittyjä.
Matsuyamassa näitä ei-kristittyjä on puoli miljoonaa. Shikokun saarella, jonka suurin kaupunki
Matsuyama on, asuu 5 miljoonaa ei-kristittyä. Lähetystyöntekijä on työssä kaikkialla missä hän liikkuu.
Kaupoissa, parturissa ja jopa yleisessä kylpylässä tarjoutuu luontevia tilaisuuksia keskustella ja samalla
toivottaa tervetulleeksi sunnuntain jumalanpalvelukseen.
Usein japanilaiset itse aloittavat keskustelun. Heitä kiinnostaa puhutella ulkomaalaisia, jotka ovat
harvinaisia ilmestyksiä varsinkin maaseutukaupungeissa. On tavallista, että nämä satunnaiset
keskustelukumppanit eivät koskaan tule käymään kirkon jumalanpalveluksessa. Mutta onneksi kuitenkin
joukossa on myös niitä, joita aidosti kiinnostaa kristinuskoon, Raamattuun tai kristittyjen
jumalanpalvelukseen tutustuminen. Jumalanpalveluksen saarna onkin katukeskustelua luontevampi tapa
julistaa Jumalan valtakuntaa ja opettaa, kuka Jeesus Kristus on.
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Veli-Matti Sallinen

Lubangossa 23.11.2009

Peneyambekon ja Teofilon perheen joulu Angolassa
Peneyambeko ja Teofilo Ileimo Weyulu ovat Angolan luterilaisen kirkon työntekijöitä (IELAn diakoni
ja projektikoordinaattori), ja perheessä on kuusi lasta: Analdina 18v., Analtina 16v., Wilson &
Nelson 14v., Johannes 12v. Ja Alcina 10v.
Kertoja: Teofilo Ileimo Weyulu
Portugalista suomeksi käänsi: Kristiina Erelä
Joulu on tärkeä juhla Angolassa sekä kristityille että ei-kristityille. Ihmiset valmistautuvat joulun
viettoon monin eri tavoin. Ne, jotka työskentelevät kaukana perheistään, palaavat kotiin joulua
viettämään. Kaupoissa hinnat nousevat joulun aikaan, koska kauppiaat tietävät, että ihmiset
haluavat ostaa monenlaista jouluksi. Erityisesti ostetaan ruokaa ja uusia vaatteita kaikille
perheenjäsenille. Kristityt pukeutuvat kirkkoon, ei-kristityt vierailulle. Joulua juhlitaan oman
perheen ja vieraiden kanssa. Jouluaaton illallinen aterioidaan oman perheen kanssa. Joulupäivän
lounaalle tulee perheen lisäksi naapureita ja ystäviä. Vierailuista sovitaan etukäteen, mutta vieraat
voivat myös tulla ilmoittamatta. Ruokaa täytyy varata paljon, että sitä riittää yllätysvieraillekin.
Sitten sitä syödään siinä talossa, minne on ensin kokoonnuttu. Vieraiden pitää saada ruokaa tai
edes juotavaa.
Tärkein osa ateriaa on vuohi. Köyhimmätkin perheet yrittävät säästää rahaa, jotta saisivat ostettua
vuohen jouluruuakseen. Sen kanssa tarjotaan vihanneksia, riisiä, makaronia ja ”fungia”, joka on

Joulupöydän herkkuja voi ostaa tien varrelta.
Kuva Kristiina Erelä
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maissista, hirssistä tai kassavasta tehtyä paksua puuroa. Pohjois-Angolassa syödään kassavaa,
Lubangon seuduilla maissia, ja Etelä-Angolassa, josta perheeni on kotoisin, fungi tehdään hirssistä.
Kaupunkioloissa voidaan valmistaa tuoresalaattiakin ja jälkiruuaksi kakkua sekä erilaisia makeita
pasteijoita. Juomaksi valmistetaan oshikundua, jauhojuomaa (joka maistuu meidän kotikaljalta,
Kristiinan huom). Usein valmistetaan myös mietoa alkoholijuomaa.
Kristityille joulu on Jeesuksen syntymäjuhla. Perheet kokoontuvat tämän sanoman äärelle
muistamaan Jeesuksen perhettä. Jeesus syntyy jouluna
jokaisen perheen keskelle. Laulaminen on tärkeää. Isot
perheet, kuten meidän, valmistavat joulunaikaan oman
perhekuoron ja esiintyvät kirkossa.
Jouluaaton yömessussa onkin paljon kuoroja, eikä sen kestolla
ole rajaa. Jotkut seurakunnat aloittavat jouluaaton
jumalanpalveluksen klo 17, tai jotkut klo 20. Ajasta sovitaan
edellisenä sunnuntaina. Kuorojen takia jumalanpalvelus voi
kestää neljäkin tuntia. Sen jälkeen syödään jouluaaton
illallinen perheen kesken ja voidaan laulaa joululauluja.
Perheet joilla on varaa, antavat lahjoja lapsilleen. Tavallinen
lahja on uudet vaatteet joulupäivän jumalanpalvelusta varten.
Köyhimmätkin perheet yrittävät antaa edes jotain uutta
vaatetta lapsilleen, vaikka vain puseron, housut tai kengät, jos
ei ole varaa koko asuun. Vaatteet voivat olla käytettyjä,
kunhan ne ovat saajalleen uusia.

Kirkossa juhlitaan ja tavataan ystäviä.
Kuva Annikki Erelä

Kaupoissa on joulun aikaan tarjolla enemmän ruokaa ja myös leluja. Lapset haluavat jouluksi
lahjoja, ja sanovat, että muuten joulu ei ole hyvä. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa ostaa leluja, ja
siksi esimerkiksi viime vuonna eräs amerikkalainen kristillinen järjestö (Samaritan Purse) jakoi
joululahjoja lapsille joulukirkossa.
Omille lapsilleni haluan kertoa, miksi joulua vietetään. Selitän että joulu on ilon juhla, koska Jeesus
Kristus syntyi sinä päivänä. Joulu ei ole vain lahjojen ja uusien vaatteiden vastaanottamista varten,
vaan me kristityt vastaanotamme Jeesuksen.
Lopuksi haluan toivottaa hyvää joulua suomalaisille
ystävilleni. Olen käynyt Suomessa joulun alla 2006, ja siitä
matkasta jäi erityisesti mieleen kauneimpien joululaulujen
laulaminen kirkoissa. Se muistutti minua meidän
tavastamme laulaa joululauluja kotona perheen kanssa.
Myös erikoinen kuuma maustejuoma, glögi, jäi mieleen.
Vaikka ilma oli joulun aikaan Angolasta tulleelle hyytävän
kylmä, ilmapiiri oli kuitenkin lämmin.

Teofilon perhekuoro esiintyy.
Kuva Tuula Pelkonen

Teofilo Ileimo Weyulu
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Kantolan joulumuorilta
Taas ne tupsahtivat postilaatikkoon - maallisen joulun airueet, kirjavat lelulehdet, joista lapset
riemuitsevat ja riitelevät. Lahjatoiveita kai tusina ja enemmänkin.
Taas ne syttyvät: monenkirjavat lamput keskelle ruskeaa loskaa ja lahja-ahmintaa. Viime jouluna
jo mietin monesti mummoni, ilmajokisen Elli Katajan luutarunoa:
"Mä otan luudan, lakaisen
ja avaan ikkunan.
Pois heitän turhan rihkaman,
pois räminän ja hälinän
ja metelöivät markkinat
ja helyt kaikenkirjavat.
-ne kaikki viekää pois!
Vain kuusenoksan tahtoisin
ja pienen kynttilän,
ja lapsen hymyn suloisen
ja tähden välkkyvän,
vain kumun kirkonkellojen
sen vanhan virren sävelen
ja kirjan avatun."
Jokioisten pappila. Kuva Ulla Kataja

Joulun sana ja vanha virsi... niitä
minäkin kaipaan. Mutta mielessäni liikkuu suloisia kuvia lapsuuden lähes paratiisimaisista jouluista.
Elettiin Eliel Saarisen piirtämässä maalaispappilassa hankien keskellä. Pieni puukirkko kultaisine
valoineen oli aivan siinä vieressä sinertyvässä aattoillassa. Kuusen köynnöksessä oli teksti:
"Jumalan on kunnia korkeuksissa..." Meillä paloivat kynttilät ja hangella roihut. Talomme oli täynnä
kaikenlaista kaunista, tuoksuvaa ja hyvää, äidin laittamaa.
Kuunneltiin joulurauhan julistus riisipuuron kera, ja "Taas kaikki kauniit muistot", käytiin
joulukirkossa, syötiin jouluateria, luettiin vielä evankeliumi, jaettiin runsaat lahjat...
Minä nolona tunnustan, että otan perheenäitinä paineita joulusta. Haluaisin välittää lapsille kaikkea
samaa, mitä olen saanut, mutta minusta tulee usein vain takakireä joulumuori. Tilannetta ei kai
helpota se, että yritän hoitaa samalla seurakunnan joulunajan tilaisuuksia urkujen ääressä. AskoIsäntäkin miettii joulusaarnaansa.
Kuitenkin huomaan, että sopivasti tärkeitä asioita
oman sydämen läpi suodatettuina sopii meidänkin
perheen jouluun. Kuunnellaan joulurauhan julistus
riisipuuron kera ja "Taas kaikki kauniit muistot",
käydään joulukirkossa, syödään jouluateria, luetaan
vielä evankeliumi, saadaan lahjat. (Asko-isi sattuu
ikävä kyllä olemaan aina pellettivarastoa
tarkistamassa, kun pukki tulee.)

Joulukirkossa. Kuva Ulla Kataja
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Joskus jouluna väsyttää. Muistan viime vuonna
jouluaamun sarastaessa kävelleeni kirkkoon
pakkasessa viuluni kanssa, koska auto oli rikki.
Pysähdyin usein yskimään ja uusi ihmisalkio uinui
mukanani uuvuttaen äitiäkin. Lapset nukkuivat

tyytyväisinä vatsat pullollaan puhtaissa lakanoissaan lahjapinojensa vieressä. Minä ajattelin
pimeässä vaeltaessani, etten jaksa enää uutta joulua. Ajattelin mummo-Katajan tavoin, että viekää
pois jouluvalonne.
Mutta joulun evankeliumi antaa joka vuosi uutta voimaa ja iloa. Mitä tapahtui tämän joulun alla?
Huomasin jo ostaneeni satumaisesti valaistun pikkukirkon pöydällemme. Kun Anni niin tykkäsi siitä...
Suunnittelen innostuneena joululahjoja ja kortteja. Kun on ilosanoma sydämessä, jaksaa ja haluaa
ilahduttaa voimiensa mukaan muitakin. Taas sytytetään jouluvaloja.
(Kun Kanerva-tyttömme viisivuotiaana näki kotitiemme varrella eräässä talossa hyvin riemunkirjavat
jouluvalot, hän ilakoi: "Minun sieluni ihan naurahti kun näin ne!)
Jouluiloa kaikille!
Heini Kataja-Kantola

Kantolan lapset
foto Kuva Seppälä
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Aabrahamin jälkeläisiä
Jumala toimii ihmeellisellä tavalla. Hän antaa ihmisille valtavan suuria
tehtäviä ja tekee suuria asioita ihmisten välityksellä. Eikä tehtäviin
valitut ole mitään superihmisiä, vaan hyvin erilaiset ihmiset ovat
saaneet suuria tehtäviä ja Jumalan avulla ja voimalla toimineet niissä.
Aabraham oli keskeisessä asemassa kun Jumala solmi liiton ihmisen ja
koko ihmissuvun kanssa. Hänestä tuli Jumalan omaisuuskansan,
Israelin kantaisä. Mutta hänessä näkyy kuitenkin jo se, että Jumalan
liitto koskee kaikkia kansoja kaikkina aikoina. Jumalan Aabrahamille
lupaama siunaus tulee aikanaan kattamaan kaikki kansat, myös
suomalaiset. Aabraham uskoi Jumalaan ja hän uskoi sen, mitä Jumala sanoi, vaikka se tuntui
mahdottomalta. Jumalalle on kaikki mahdollista.
Jumala teki mahdolliseksi senkin, että syntinen pääsee pyhän luo. Syntinen saa lahjaksi pyhyyden.
Jumala teki mahdottoman mahdolliseksi Jeesuksessa, Pojassaan. Jumalan armoliitto on lahja ja se
kattaa meidätkin.
Aabrahamin mukana kulki myös hänen veljensä poika Loot. Jumalan siunaus oli heidän osanaan ja
se näkyi monin tavoin. Vastoinkäymisistä selvittiin ja Jumala hoiti asiat silloinkin, kun ihmiset
epäuskossaan yrittivät etsiä apua ihmiskeinoin ja usein niissä epäonnistuen.
Vuosien saatossa Aabrahamin omaisuus kasvoi ja niin kasvoi Lootinkin omaisuus. Oli karjaa ja oli
palveluskuntaa. Ja siitä syntyi ongelmia. Raamatussa kerrotaan, että "laidunmaita ei ollut
tarpeeksi...". Ja vielä "...karjapaimenten kesken syntyi riitaa." Aabrahamin palveluskunta piti huolta
omasta joukostaan ja Lootin palveluskunta omastaan. Sopua oli joskus vaikea löytää.
Asian ratkaisu oli Aabrahamin sana: "Ei sovi, että meidän ja meidän karjapaimentemme välillä on
riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi."
Niin sitten Loot lähti joukkoineen toisaalle ja Aabraham joukkoineen toisaalle. Ja ilmeisesti riidat
loppuivat. Tai ainakin ehkä vähenivät.
Olen paljon miettinyt vuosien aikana oman herätysliikkeeni tilannetta. Se on koskettanut syvältä.
Karjapaimenten riidoissakin olen varmasti ollut mukana, ärsyttäjänä ja ärsytettynä. Paljon on niissä
asioissa anteeksi pyydettävää. Monelta olenkin pyytänyt anteeksi. Mutta en varmasti läheskään
kaikilta.
Mutta nyt tuntuu oikealta se, mitä tapahtui. Ehkäpä tapahtui jotakin samaa kuin kerran
Aabrahamille ja Lootille. Kun koko maa on avoinna edessä, miksi tuhlata voimia riitoihin. Samasta
työstä on kyse ja työsarkaa riittää. Ei ole tarvetta taistella toista vastaan kun on ihan oikeitakin
tehtäviä. Haasteita tulee joka puolelta. Edetään sen mukaan kuin voimia on. Nähdään suuria
näkyjä, uskotaan Jumalaan ja uskotaan Jumalaa.
En tiedä, tuleeko koskaan aikaa, jolloin kehitys johtaa evankelisen herätysliikkeen järjestökentässä
kohti yhdistymistä. Nyt sellaista ei ole näköpiirissä. Enkä tiedä, onko se edes tavoite tai toivottavaa.
Mutta siinä meidän kaikkien on kilvoiteltava, että voisimme kaikki tunnustaa kuuluvamme samaan
perheeseen, vaikka aika ja tehtävät ovatkin vieneet meitä erilleen.
Pekka Kiviranta
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JOULUN SANA
”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa.
Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain
alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen
asemaan.” Gal.4:4-5
Paavali kuvaa tiivistetyssä asussa sen, miksi joulun sanoma on meille
tärkeä. Hän ei järkeillyt, voiko olla mahdollista, että Jumala näin tuli
ihmiseksi, voiko ihminen syntyä neitseellisesti tai onko joulun lapsi
sama kuin pitkäperjantaina ristiinnaulittu Nasaretin mies. Paavalille
nämä asiat ovat hänen uskon vakaumuksensa keskeisintä ainesta.
Juuri sen tähden me voimme viettää joulua, muistaa Jumalan Pojan syntymää ja sitä, että hänen
kuolemansa tuli merkitsemään koko ihmiskunnan lunastusta vapaaksi synnin, pahan vallan ja
kuoleman kirouksesta. Kaiken päämäärä on ollut Jumalan lapsen asemaan pääseminen. Me, (Paavali
käyttää tarkoituksella monikkomuotoa) jotka olemme päässeet tästä lunastuksesta osallisiksi,
olemme Jumalan lapsia, kun uskomme, mitä Jumalan Sana tästä asiasta on ilmoittanut.
Paavali ei kerro joulun eikä myöskään pääsiäisen yksityiskohtia. Hän jättää ne evankelistojen
tehtäväksi. Hän tekee syvällisiä, teologisia päätelmiä. Jumala on itse kaiken takana. Hän lähetti
Poikansa, joka syntyi ihmisten maailmaan ihmisten tavalla ja eli ihmisten lailla ”lain alaisena” kokien
kaiken niin kuin muutkin, vain sillä erotuksella, että hän ei langennut syntiin. Hän ei myöskään ollut
syntyessään perisynnin alainen, koska hänen syntymänsä oli Pyhästä Hengestä. Näin hän saattoi
auttaa syntistä sukukuntaa lunastamalla sen synnin kahleista. Muuta pelastusta ei ole ihmisille
annettu kuin Jumalan Pojan lunastusteko. Sen tähden vain sen teon hyväksyminen ja
vastaanottaminen – uskolla – voi pelastaa ihmisen tästä maailman ajasta iankaikkiseen elämään.
Joulun vietossa pidetään tärkeinä joulun perinteitä. Tärkeäksi ovat tulleet läheisten tapaaminen,
jouluateriat ym. ja myös kirkossakäynti. Joulun sanoman ymmärtäminen oman elämän kannalta, jää
kuitenkin jokaisen omaksi salaisuudeksi. Siitä ei välttämättä puhuta yhdessä.
Minkälainen olisi voinut olla alkuperäinen joulu?
Uudesta testamentista tiedämme, että jouluyö Betlehemissä oli aika lailla arkinen ja pyhän perheen
osalta myös kovin karu. Jeesus syntyi kuin pakolaisena, eläinten suojaan, kun hotellissa tai
majataloissa ei löytynyt sijaa. Tämä on jouluevankeliumista meille niin tuttu asia, ettemme sitä juuri
mieti, se kuuluu osana joulun idylliin. Kovin arkinen ja tyly on Jumalan pojan syntyminen maailmaan
ollut! Siitä ei paljon ole jäljellä meidän jouluperinteissämme. Samaa voi sanoa paimenten joulusta,
jos ajatellaan heidän elämänsä ankaraa työtä, arkista elämää lammaslaumoineen.
Joulun kertomuksesta emme saa paljon ainesta omaan jouluumme, mutta jotain sentään. Joulun
sanoma on sieltä, Betlehemin tallista, paimenten kedolta, tietäjien matkasta. Niissä on
ammennettavissa meidänkin jouluumme se varsinainen joulun sisältö, minkä toivoisi kuuluvan
jokaisen suomalaisen jouluun. ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.”
Joulun ilosanomaa on tärkeää kuuluttaa. Miten osaisimme todistaa siitä omassa ympäristössämme?
Joulu ei ole vain perinteitä, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, joulu on ihmisen koko elämän avain aina iankaikkisuuteen saakka.
Paavo Erelä

23

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Joulukuussa 2009
Su 27.12. klo 18 Joulujuhla Kannusjärven koululla Haminassa (Keskikyläntie 233). Elina Rajala,
Kai Huopainen, Antero Rasilainen. Tiedustelut Anneli Näkki p. 040 762 2229
ti 29.12. klo 18 ELY:n Välipäiväseurat Sirpa ja Timo Keski-Antilalla Ilmajoen Myllylammella
(Lahdentie 152), Lahdentie 152. Raimo Mäki, oman srkn pappi, säestykset Sakari Kujanpää.
Tiedustelut ja kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen kotiseurat pyydetään ilmoittamaan myös sirpa.keskiantila@evl.fi tai p. 0400 974 102

Tammikuussa 2010
pe 1.1. klo 13 Uudenvuoden seurat Aimo ja Kaarina Virtasella (Pulkkatie 9, Kausala). Antero
Rasilainen, srk:n työnt. Tiedustelut Aimo Virtanen p. 0400 158 178
4.-6.1. klo 18 Raamattupäivät "Toivoa toisillemme jaamme" Korian srk-salissa. Klo 18
Raamattutunti: "Kun väsyttää", Pekka Kiviranta, kahvitarjoilu ja evankeliumi-ilta, Marjatta Kurki,
srk:n työnt, Kiviranta. Tiedustelut Reino Koivusaari p. 0400 556 762
ti 5.1. klo 16.30 Kymenlaakson vastuunkantajien keskustelutiaisuus Korian kirkon srk-salissa
(Kouvola). A. Rasilainen. Tiedustelut Antero Rasilainen p. 045 134 4634
ti 5.1. klo 18 Raamattupäivät "Toivoa toisillemme jaamme" Korian kirkon srk-salissa.
Raamattutunti klo 18: "Kun sattuu" A. Rasilainen, kahvitarjoilu ja evankeliumi-ilta, K. Lyyra, srk:n
työnt. Rasilainen. Tiedustelut Reino Koivusaari p. 0400 556 762
ke 6.1. klo 10 Messu Elimäen kirkossa, liturgia Pekka Kiviranta, saarna Palm, avustaa Päivi
Sipponen,kahvit ja loppiaisjuhla, Kiviranta, Palm, Sipponen. Tiedustelut Reino Koivusaari p. 0400
556 762
ke 6.1. klo 18.30 Lähetysilta Kitulan rukoushuoneella, Pekka Kiviranta, Hanna Hietanen, Pekka
Soranummi. Tiedustelut Anneli Näkki p. 040 762 2229
su 10.1. klo 15.30 alk Siionin Kanteleen lauluseurat Helsingissä Johanneksenkirkon seurakuntakoti
(Korkeavuorenk.10 E). Klo 15.30 kahvit, klo 16 lauluseurat: Avaus ja päätös pastori Ermo Äikää,
puhe ELY:n pääsihteeri Antero Rasilainen, kanttori Pertti Eerola, juontajana rovasti Ismo Törrönen.
Tervetuloa laulamaan!
Tiedustelut Ismo Törrönen.
su 17.1. klo 10 ELYn kirkkopyhä, jumalanpalvelus Uskelan kirkossa (Salossa), saarna Antero
Rasilainen. Päivä jatkuu lähetysjuhlalla seurakuntatalolla (Torikatu 8). Rasilainen, srk:n työnt.
Tiedustelut Hilkka Lähdekorpi
ma 18.1. klo 14 Evankelinen lähetyspiiri alkaa Kouvolassa (seurakuntakeskus, Martta-sali,
Savonkatu 40). ELYn lähetyspiirin ensimmäinen kokoontuminen, Marjatta Kurki, Antero Rasilainen.
Tiedustelut Marjatta Kurki p. 050 582 1840
ke 20.1. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Oriveden seurakuntatalossa, past. Heta Parkkinen,
rov. Jouko Vaherniemi, kantt. Kaarina Soronen. Tiedustelut Jouko Vaherniemi.
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ma 25.1. klo 18 ELYn tilaisuus Kanta-Hämeessä Tuuloksen seurakuntatalolla (Pappilantie 17).
Kirkkoherra Petri Laine, Ulla ja Jussi Kataja. Tiedustelut Ulla Kataja.
su 31.1. klo 15.30 alk Siionin Kanteleen lauluseurat Herttoniemen kirkon seurakuntasali 2
Hiihtomäentie 23, Helsinki). Klo 15.30 kahvit, klo 16.00 lauluseurat: Avaus ja päätös pastori Jukka
Simoila, puhe khra Päivi Erkkilä, säestykset kanttori, säveltäjä Vesa Erkkilä, juontajana Ismo
Törrönen
Tervetuloa laulamaan!
Tiedustelut Ismo Törrönen

ELYn 2v. juhlat ja vuosikokous Tampereella
su 28.3. klo 10 alk.
ELYn kirkkopyhä ja vuosikokous
Aloitamme messulla,
tarjoiluväliaika ja ELYn sääntömääräinen vuosikokous.
Tiedustelut Kari Lähdesmäki

Evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä
19.-20.6.2010
Martinhalli
Hyvinkään kirkko
Varaa majoitus!
Ilmoita majoitus-tarpeesta Antero Rasilainen,
p. 045 134 4634 tai antero.rasilainen@evankeliset.net
Majoitusta voi kysyä mm. hotelli Cumulus
p. (019) 429 100

POHOJALAASET HUOMIO!
Moomma menos Hyvinkään kesäjuhulille kaharella linia-autolla. 1. auto lähtöö
Alahärmästä (Härmäin - Kauhavan seutu- Alajärvi-Virrat...) ja toinen auto
Seinäjoelta LR:n parkkip. keräten Ilmajoki-Kurikka-Jalasjärvi-Kauhajoki- sektoria).
Toinen autollinen vois olla yötä ja koko juhulat aluusta loppuhun ja toinen vaan
lauantaipäivän ja yöksi kotia. Selekiintyy... Urella saa esim. Sirpalta p. 0400 974

IDEA
Joululahjaksi
Kouluihin
Päiväkoteihin
Seurakuntiin
Laula kanssani-tilaisuuksiin
KARAOKE-DVD ja CD

KUNINKAAN LAPSET
Levy sopii yksin tai yhdessä laulettavaksi.
Laulujen puhuttelevat sanat jäävät mieleen
ja on ihan pakko laulaa mukana.
Mainioiden lapsisolistien lisäksi mukana ovat
Jukka Salminen, Elina Vaittinen ja Mikko
Pettinen.
Sovitukset Mikko Pettinen
Bändissä soittavat Mikko Pettinen, Make Perttilä, Sampo Tiittanen, Teemu Eronen
ja Tiittu Paju.
Molempien levyjen mukana kaunis vihko, jossa laulujen sanat.

DVD

Kysy tarjouksia!
Kristillisistä kirjakaupoista ja
Evankelisen Lähetysyhdistyksen
toimistosta p. 040 415 9416, ely@evankeliset.net

23€

CD

Tutustu DVD:hen www.evankeliset.net

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Olen onnellinen
Milläs minä pääsen taivaaseen?
Jeesus mua rakastaa
Tuulien teitä
Anna enkeleitä
Kala-Pekka
Suojassa enkelin
Ei ole olemassa parempaa

9. Pikkulintu riemuissaan
10. Ystävyys on eväsreppu
11. Puhu mulle hellästi
12. Jumalan kämmenellä
13. Kun vain pyydät anteeksi
14. Lapsi pieni
15. Kuninkaan lapset

15€

Betlehemissä sokkelo
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Hiljaiseen iltaan
1. Hiljaiseen iltaan taas syttyvät
tuikkimaan tuhannet kynttilät.
Kaunis on unelma sydänten.
Saavu jo, aika onnellinen.
On jälleen joulu, joulu.
2. Sankari joulun, nyt lohduta
vierasta juhlaasi tullutta.
Seimellä hiljenee jokainen,
väistyvät murheet,
työt kiireisen.
3. Oljilla hymyilet, lapsonen,
valtias kaikkein kuningasten.
Sinulla valta on armahtaa,
ilon ja rauhan voit lahjoittaa.
On jälleen joulu, joulu.
4. Soikaa siis laulut taas ylitse maan!
Riemuiten käymme nyt juhlimaan.
Yksikään ei ole muukalainen
äärellä seimen ihmeellisen.
On meillä joulu, joulu.
Eeva Takala

Kannen ja takakannen kuvat Eeva Takala

