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Jouluseimen tradition aloitti pyhä Franciscus Assisilainen. 
Hän oli ensimmäinen, joka halusi viettää joulua ”oikean 
seimen” äärellä. Hänestä sai siis alkunsa kristillinen tapa, 
että kodeissamme on seimi, johon Kristus-lapsi asetetaan 
jouluyönä.

Kuvan seimi on Italian Rietistä.
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Laulun ja musiikin vaikutusta ihmismieleen on tutkit-
tu paljon. On jopa todettu, että tietyt geenit vahvista-
vat sekä ihmissuhteita että musikaalista lahjakkuutta 
(Timo Leisiö). Musiikkiterapiaa käytetään erityisesti 
mielen terveyden hoitamisessa. Sillä elämässä tulee 
vastaan tilanteita, joissa sanat voivat loppuvat. Mutta 
tilanteessa, jossa ei ole sanoja, jäljellä on musiikki. 
Rauhoittava, hiljentävä ja lohduttava musiikki. Vai 
miksi ajattelet, että äidit ja isoäidit sukupolvesta toi-
seen olisivat istuneet lapsen sängyn reunalla ja laula-
neet kehtolauluja? Onni, ilo ja kiitollisuus ilmaistaan 
usein hyräilemällä tai laulamalla. Musiikki ja laulu 
koskettavat ja välittävät turvallisuutta.

Laulaminen myös yhdistää. Hyvänä esimerkkinä sii-
tä on kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuudet. 
Eri-ikäiset, eri taustoista tulevat ihmiset kokoontuvat 
yhteen laulamaan. Tai vain kuuntelemaan. Musiikki 
hoitaa ja rauhoittaa, mutta se myös julistaa. Musii-
kin kautta Jumalan lähettämä ilouutinen, hyvä sano-
ma kohtaa ihmiset tänäkin jouluna. Martti Luther on 
sanonut: ”Rakastan musiikkia, koska se on Jumalan 
lahja, ei ihmisen. Se ilahduttaa mielen, karkottaa Pa-
holaisen ja luo viatonta iloa. Musiikkia harjoitettaessa 
väistyvät viha, himo ja ylpeys.” Kuinka totta siis on-
kaan slaavilainen sanonta: Joka laulaa, se ei pahoja 
ajattele!

Joulun hartauksissa lauletaan perinteisesti virsi 21. 
Enkeli taivaan lausui näin. Tuon laulun säkeistöissä 
kerrotaan koko joulun ydin, katso seimen lasta! Tuo 
virsi on myös säveleltään julistava. Se alkaa korkeal-
ta, kuten laulun alkuperäiset sanat, jotka eivät kuulu 
”Enkeli taivaan lausui…” vaan ”Taivaan korkeudes-
ta…”. Joulun evankeliumi julistettiin ylhäältä, taivaas-
ta mutta sen sisältö on alhaalla, seimessä, silmien 
edessä katsottavana ja koettavana. Tuon tutun vir-
ren sanoin meidät johdetaan tänäkin jouluna seimen 
ääreen, Jeesuksen luo. Ja sydämen rukouksemme 

on: ”Ah iloni jos sinus ois, en unhoittaa sua koskaan 
vois…” Miten tämä ilo voisi tulla minunkin sydämeeni? 
Siten, että yhdyn laulamaan. ”Nyt Jumalalle kunnia, 
kun antoi ainoon Poikansa.” Siinä on ilon lähde, siinä 
on joulun sanoma, hyräiltynä, laulettuna, lausuttuna, 
sydämessä uskottuna.

Riemullista ja siunattua Vapahtajamme syntymäjuh-
laa sinulle ja rakkaillesi.

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Medialähetys Sanansaattajien eläkkeelle siirtynyt rovasti 
Matti Korpiaho kertoi eräässä tilaisuudessa, että slaavilaisil-
la kansoilla on tällainen tunnettu lause: ”Joka laulaa, se ei 
pahoja ajattele.” On helppo yhtyä tuohon ajatukseen. Laulu 
johdattaa ajatukset pois ihmisistä, mieliharmeista ja louk-
kaantumisista. Laulu vie helposti mennessään.

Voit levittää ystävillesi joulun iloa ja Joulun Valoa. 
Alla oleva tila on joulutervehdystäsi varten.

Kuva Kristiina Paananen



Kristinuskolla on takanaan kahden tuhannen vuoden 
historia. Kun puhumme tai luemme Jeesuksen elä-
män vaiheista, tarkoitamme yli kolmenkymmenen 
sukupolven takaisia tapahtumia. Eli puhumme todel-
lakin historiasta, antiikista, tosi vanhoista asioista. 
Miten ne meitä koskettaisivat?

Evankeliumi Kristuksesta on historiaa, mutta eräs us-
kon paradoksi ja myös meille annettu armo on siinä, 
että se ei ole vain historiaa, vaan myös juuri tätä het-
keä. Jouluyön tapahtumat ovat juuri nyt tapahtuvia, 
siis nyt armon vuonna 2014. Tänään enkeli ilmoittaa 
myös meille ilosanoman syntyneestä Vapahtajasta, 
tänään me saamme sanoa paimenten tavoin: Nyt 
Betlehemiin!

Monessa tutussa jouluajan virressä ja laulussa sama 
ajankohtaisuus tulee esille: ”Nyt tahdon käydä vas-
taan”; ”Nyt sytytämme kynttilän”; ”Jeesus Kristus 
meille nyt”; ”Nyt ilovirttä veisaten”; ”Nyt seimellesi 
seisahdan” ja monia muita. Sama ajankohtaisuus 

koskee tietysti kaikkia kristinuskon keskeisiä tapahtu-
mia ja sisältöjä: ”Nyt se suuri päivä koitti”.

Uskon ja elämän kannalta aivan keskeistä on ko-
kemus siitä, että emme muistele tai kaipaile jotain 
kauan sitten ollutta, vaan koemme sen omalla koh-
dallamme ja juuri sillä hetkellä, jota elämme. Sana 
tulee lihaksi myös meille ja kantaa meitä eteenpäin.

Kristinusko on elävä uskonto, se ei ole historiaa, vaik-
ka sillä on pitkä historia. Me saamme tänäkin jouluna 
liittyä pitkään sukupolvien ketjuun, jolle evankeliumi 
ilmoitetaan tuoreena, juuri meille tarkoitettuna ilosa-
nomana. Paimenille ilmoitettu evankeliumi alkoi heti 
muuttamaan heitä ja maailmaa. Sama ilosanoma 
vaikuttaa maailmassa edelleen, vielä elämme armon 
aikaa.

Siunattua Jouluaikaa Sinulle – juuri nyt, tänään!

Pekka Knuutti
ELYn hallituksen puheenjohtaja

Viktor Emanuelin aukio Roomassa. Kuva Heikki Mäkinen

“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. Tä-
nään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.’
… Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ’Nyt Betlehe-
miin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.’” 
Luukas 2: 8-11 ja 15

Tehtäväkuva,
piirsi Katariina
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Kuluva vuosi on ollut maailmassa levoton. Ukrainan 
kriisi sekä Lähi-idän tapahtumat ovat palauttaneet 
mieliimme sen, ettei rauha ole pysyvä olotila. Rau-
han eteen joutuu jatkuvasti tekemään töitä. Rauhaa 
on ylläpidettävä ja vaalittava.

Joulun aika on rauhan ja levon aikaa. Se on mietis-
kelyn ja itsetutkistelun aikaa. Jouluna moni meistä 
pysähtyy myös kristinuskon sanoman äärelle. Myös-
kään usko ei pysy vireänä, jos sitä ei hoida. Evankeli-
suus ja siihen liittyvät perinteet eivät siirry itsekseen 
seuraavalle sukupolvelle.

Herätysliikkeemme ovat tukeneet vuosisatoja kirkon 
toimintaa. Suhde on välillä ollut jännitteinen. Kaiken 
kaikkiaan kuitenkin herätysliikkeet ovat elävöittäneet 
kansankirkkoamme ja pitäneet yllä uskon siementä 
siellä, missä sitä muuten ei olisi kylvetty. Maallikko-
saarnaajat ovat kiertäneet viemässä Jumalan sanaa 
sinne, mihin se muuten ei olisi yltänyt.

Lapsuuteni vietin Varsinais-Suomessa. Siellä vielä 
80-luvulla eli vahvana seura- ja kinkeritoiminta. Il-
loissa oli väkeviä puhujia, jotka elämää sivuavien 
konkreettisten esimerkkien kautta avasivat elämän 
suuria mysteerejä ja kysymyksiä. Asiat saivat uutta 
perspektiiviä ja niitä oppi katsomaan eri näkökulmis-
ta. Itse opin puhumisen taidon, en oppikirjoista, vaan 
maallikkosaarnaajia kuuntelemalla.

Sama on uskon laita. Sitä ei opita opiskelemalla ja 
lukemalla, vaan yhdessä elämällä. Perinteiden vaa-
liminen ja niiden läpi eläminen, asioista keskustele-
minen ja sitä kautta silmien ja ajatusten avaaminen 
ovat välttämättömiä uskonnollisen perinteen siirtämi-
sessä.

Huolestuttavia ovat uskontososiologian tutkimustu-
lokset siitä, että vanhemmat toivovat lastensa olevan 
varakkaampia ja korkeammin koulutettuja kuin itse 
ovat olleet. Äärimmäisen pieni prosentti haluaa las-
tensa olevan uskonnollisempia kuin itse ovat. Hyvä 
elämä ei kuitenkaan koostu vain vauraudesta ja ma-
teriasta. Osana hyvää elämää ovat myös henkinen ja 
hengellinen hyvinvointi.

Joulun aikana panostakaamme erityisesti näihin jäl-
kimmäisiin.

Sanna Lehtinen
Eduskunta-avustaja
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Tästä se alkoi
Kaikkea tätä odottivat nekin ihmiset, joille joulun 
syntysanat muinoin lausuttiin. Ensimmäinen väläh-
dys joulusta tulee 2748 vuoden takaa. Hätääntynyt 
nuori kuningas seisoo Jerusalemissa, Pesijänkentän 
kadulla. Hän on tullut tauolle ulkopoliittisesta kriisi-is-
tunnosta. Naapurivaltiot aikovat syrjäyttää hänet, 
koska hän ei innostu yhteisestä kapinasta suurvalta 
Assyriaa vastaan. Kumman kelkkaan pitäisi lähteä? 
Valittavana on vain huonoja vaihtoehtoja.

Paikalle saapuu partainen profeetta. Hän rauhoitte-
lee: ”Ei noita naapurin sotajoukkoja tarvitse pelätä, 
Jumala pitää sinusta huolen. Pyydä, niin saat tästä 
merkin häneltä.” Kuningas on kuitenkin jo päättänyt 
viheltää suurvallan apuun, ja kiemurtelee: ”En halua 
vaivata Jumalaa.”

Profeetta ei lannistu: ”Jumala antaa kuitenkin sen 

merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, 
uuden kuninkaan, jonka nimi on ’Jumala on meidän 
kanssamme’. Naapurin sotajoukot hävitetään ennen 
kuin hän oppii kävelemään. Mutta sinun itsesi käy 
huonosti.” Näistä tapahtumista kertoo joulun profetia 
Jes. 7:1–7.

Toteutuiko ennustus?
Ensimmäinen joulun odotus kesti vain vuoden. Kävi 
niin kuin profeetta oli luvannut: Assyria nujersi naa-
purimaiden armeijat, mutta miehitti samalla melkein 
koko Israelin. Jerusalemkin joutuu maksamaan rank-
koja veroja. Profeetta vakuuttaa, että tämä on osa Ju-
malan suunnitelmaa. Tärkeintä on, että luvattu ”lapsi 
on meille syntynyt, poika on meille annettu!” Pojan 
suuruudesta kertovat hänen arvonimensä: ”Ihmeelli-
nen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 
Rauhan Ruhtinas.” Hän vapauttaa vielä nuo Assyrian 

Pääosa joulusta kuluu odottamiseen. Joku aloittaa heti kesän jälkeen, toinen kun hoosianna 
on veisattu. Tapaninpäivän iltana mieli suuntaa jo tulevaan. Mitä ja ketä me oikein odotam-
me?
Nykypäivän suomalainen kaipaa joululta samantapaisia asioita kuin Raamatun ajan ihmiset. 
Me toivomme rauhaa kiireen keskelle, lepoa joskus ahdistavaan arkeen, hyvää yhdessäoloa 
rakkaiden kanssa. Mieli herkistyy myös hengellisille asioille: odotamme, että Jumala tuntuisi 
läheisemmältä ja hänen rakkautensa koskettaisi. Oma elämä ajautuu joskus aika kauas hä-
nestä, mutta jouluna olisi aikaa myös tuntea pyhyyttä.
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juuri miehittämät alueet – Meren tien, Jordanin ta-
kaisen maan ja muukalaisten Galilean. Ennen muuta 
hän tuo kestävän rauhan. Tästä kertoo joulun profe-
tia Jes. 8:23–9:6.

Kuka tuo luvattu poika oli? Kenties nuoren kunin-
gas Ahasin vastasyntynyt esikoinen, Hiskia? Hänestä 
tuli isäänsä hurskaampi hallitsija, joka toteutti Jeru-
salemissa hienon uskonpuhdistuksen. Mutta sitten 
hänkin sortui ulkopoliittisiin kuvioihinsa. Egyptin ja 
naapurimaiden tuella Hiskia ryhtyi kapinaan Assyriaa 
vastaan, ja huonosti siinä kävi. Seuraavatkaan Daa-
vidin suvun kuninkaat eivät täyttäneet luvatun mes-
siaan mittoja.

Katse kauemmas

Joulu ei vielä tullutkaan. Pettynyt profeetta tähyilee 
pitemmälle: Vaikka Daavidin kuninkaallinen suku-
puu kaatuu, sen kannosta versoo uusi puu. Kerran 
tulee kuningas, joka tuo todellisen rauhan. Hän ko-
koaa Israelin maan ääristä. Muutkin kansat saapuvat 
paikalle kunnioittamaan Israelin Jumalaa. Niin alkaa 
ennenkuulumaton rauha – eläimetkin ovat sovussa 
keskenään. Tästä kertoo joulun profetia Jes. 11.

Varhaiset juutalaiset odottivat vuosisatoja tämän ih-
meellisen kuninkaan syntymää, kuten 1. Piet. 1:10–12 
kertoo. Useimmat odottavat vieläkin. Asiaan saatiin 
lisää valoa: Profeetta Miika tiesi kertoa, että messias 
syntyy Daavidin kotikylässä Betlehemissä. Profeetta 
Sakarja tiesi, että hän ratsastaa aasilla Jerusalemiin, 
tyhjentää temppelin myyjistä ja joutuu surmatuksi.

Moni kohdisti toiveensa kulloisenkin kuningasper-
heen esikoiseen, mutta yhä uudestaan jouduttiin 
pettymään. Lopulta profeetta Jeremia kiroaa koko 
Daavidin suvun, Jer. 36:29–31. Oliko joulu lopullisesti 
peruutettu?

Odottajat eivät silti lannistuneet. Eräs ratkaisu, jota 
moni juutalainen vieläkin kannattaa, on että tämä 
messias tarkoittaakin koko kansaa. Kansa itse lunas-
taa kärsimyksillään rauhan ja onnen maan päälle. 
Tältä pohjalta nousivat myös juutalaisen Karl Marxin 
poliittiset ajatukset. Mutta sekään linja ei tainnut tuo-
da ikuista rauhaa maailmaan.

Vanha joulunodottaja

Ajanlaskumme alussa vanha jerusalemilaismies Si-
meon otti pyhien kirjoitusten ennustukset kirjaimelli-
sesti. Hän odotti näkevänsä pienen lapsen, joka olisi 
tuo Jesajan, Miikan ja Sakarjan lupaama ihmeellinen 
kuningas. Niin oli Henki hänelle luvannut. Luukas ku-
vailee päivää, jolloin Simeon uskoi toiveidensa täyt-
tyneen, Luuk. 2:25–35.

Moni muukin uskoi tuohon aikaan kohdanneensa lu-
vatun messiaan. Sellaiseksi oli helppo julistautua ja 

saada seuraajiakin, mutta melkein kaikki nämä liik-
keet sammuivat alkuunsa.

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Simeonin aja-
tukset saivat lisää kannattajia. Moni alkoi aavistaa, 
että pakanain Galileasta saapunut, mutta Betlehe-
missä syntynyt nuori saarnaaja Jeesus on tuo luvattu 
kuningas. Niin moni asia hänen elämässään vastasi 
ennustuksia – katkeraa loppua myöten. Mutta sen 
jälkeen syntyi usko, että loputkin lupauksista täytty-
vät: Jumala tuo todellisen rauhan koko maailmaan! 
Tämän vakuudeksi hän herätti Jeesuksen kuolleista 
ja nosti Taivaaseen, oikealle puolelleen.

Evankelinen joulu

Kun me odotamme joulua, liitymme siis ikivanhaan 
odottajien ketjuun. Se ei alkanut Betlehemin tallista 
vaan Pesijänkentän kadulta. Tai vieläkin kauempaa, 
kun Jumala lupasi maailman ensimmäiselle naiselle, 
että tämän jälkeläinen polkisi rikki pahuuden pään, 
1. Moos. 3:15.

Me odotamme, vaikka Jeesus jo syntyi. Moni ennus-
tus kävi toteen hänen eläessään, mutta paljon on vie-
lä täyttymättä. Kaipaamamme joulu täynnä rauhaa, 
rakkautta, lepoa ja ystävyyttä on kuin esimakua siitä 
suuresta joulusta, jonka Jeesus kerran tuo mukanaan 
niin kuin Vanha ja Uusi testamentti ennustavat.

Olemme kuitenkin paremmassa asemassa kuin mui-
naiset juutalaiset. Uusi testamentti lupaa, että rauha 
Jumalan kanssa on jo totta, ikuinen elämä on jo tot-
ta – vaikka sitä on useimmiten vielä vaikea havaita 
ja tuntea. Evankelinen joulu on sitä, että emme jää 
vanhan liiton pyhien kanssa hämärään odotukseen 
ja kaipaukseen. Voimme jo nyt riemuita ”sanoin ku-
vaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa” siitä pelas-
tuksesta, joka meille on lähetetty taivaasta, 1. Piet. 
1:8–12. Apostolin mukaan profeetat ja enkelitkin kat-
sovat kateellisina meitä, sillä odotettu joulu on meille 
todellisuutta – vaikkakin vasta uskon silmin.

Kirkkoisien varhaisin tunnettu joulusaarna kertoo sii-
tä, miten Jeesuslapsi syntyy yhä uudelleen ihmisen 
sydämeen. Tästä ihmeestä me suomalaisetkin olem-
me oppineet laulamaan; sitä on hyvä odottaa tänä-
kin jouluna. Vielä suurempaa on, kun profeettojen ja 
meidän odotuksemme täyttyy kerran kirjaimellisesti, 
ja Jeesus tuo kestävän rauhan koko maailmaan.

Lauri Thurén

Maalaus Eeva Takala-Lähteenmaa

7



Vankilakirkon alttaritaulu on yhä paikallaan. Siinä 
tuhlaajapoika on palannut isän kotiin ja itkee mur-
tuneena isän sylissä. Isä syleilee, lohduttaa ja antaa 
kaiken anteeksi, mutta tuhlaajapojan isoveli taaem-
pana näyttää synkältä: ”...kuitenkaan et ole minulle 
koskaan antanut vohlaakaan...”

Tämä alttaritaulu ja siihen liittyvät joulumuistot lii-
kuttavat piispaa syvästi. Hän sanoo: - Myös tämä 
alttaritaulu julistaa joulun syvintä sanomaa: Kristus 
Jumalan Poika laskeutuu alas halpaan seimeen... Yl-
häältä tuleva armo laskeutuu Joulun lapsessa alas, 

meille. Alas! Ymmärrä armon suunta: alas taivaasta, 
kuin kellarin rappuja alas pimeyteen asti, meidän kel-
larimme pimeyteen.

- Rappumielikuvani tulee lapsuuskodistani, Huovinen 
jatkaa. Me lapset tulimme täysillä juosten kivirappuja 
alas. Täysillä tulee alas myös armon sana niin arjes-
sa kuin joulussamme. Kuuntele Lutherin jouluvirren 
säveltä säkeistöjen lopussa: kirkkaasta ylä-C:stä las-
keudutaan kellaribassoon... ”sä köyhäks tulit rikka-
hin, sua kuinka kyllin ki-it-täi-sin”.

- Joulun sanoma tiivistyy Lutherin En-
keli taivaan-jouluvirressä:

”Ah Herra, joka kaikki loit, kuink alen-
taa noin itses voit ja tulla halpaan sei-
mehen, heinille härkäin juhtien”.

Näin sanoo emerituspiispa Eero Huo-
vinen. Hän on tullut vanhaan Ka-
tajanokan vankilaan muistelemaan 
joulujaan ja joulun sanoman äärellä 
koettuja tuntojaan. Hänen virkakau-
tensa jouluaaton traditioon ovat kuu-
luneet aina joulusaarnat Meilahden 
sairaalassa sekä Sörnäisten ja Kata-
janokan vankiloissa.
Nyt Katajanokan vankila on muutet-
tu korkeatasoiseksi hotelliksi, mutta 
vanha vankilan kirkko on säilytetty. 
Siellä voidaan edelleen järjestää Sa-
nan äärelle kokoontumisia.
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Veisatessaan tätä Huovinen pudottaa tavu tavulta oi-
keaa kättään alaspäin, aina lattian rajaan asti.

- Tätä pohjalle saakka tulevaa vapauttavaa armon 
sanaa kukaan meistä ei luonnostaan ymmärrä. Me 
kaikki olemme lakihenkisiä. Tuhlaajapojan veljen ta-
voin koemme: mutta että mitenkäs Jumala rakastaa 
näitä tällaisiakin? Kysytään siis: Mikä tuhlaajapojan 
käänsi? Hän joutui niin pohjalle, ettei mitään, ettei 
enää mitään ollut jäljellä. Jumalan ennättävän armon 
voimasta hän ei pannut narua kaulaansa, vaan hän 
muisti - hän muisti - minkälainen isä hänellä oli, Huo-
vinen selittää.

- Tuhlaajapoikakertomus ei olekaan ensisijaisesti ker-
tomus tuhlaajapojasta vaan rakastavasta isästä: Mitä 
isä teki? Hän juoksi vastaan, syleili ja suuteli ja sa-
noi sille toiselle pojalle: Miksi sinä olet vihainen, kun 
minä olen hyvä?

- Se on meille uskoville helposti pahennus, että Ju-
mala on hyvä myös laitapuolen kulkijoille, luusereille 
ja rentuille... Meidän on syytä - meidänkin - mennä 
itseemme: Näkyykö meidän kokouksissamme niitä, 
jotka ovat menettäneet otteen elämästään? Toivo-
tammeko me heidät veljinä ja siskoina tervetulleiksi 
joukkoon? piispa kyselee.

Tämän ”joulusaarnansa” jälkeen Eero Huovinen 
suostuu muistelemaan omia joulujaan.

- Minähän jäin äidistäni pikkupoikana orvoksi. Kun äiti 
kuoli, se oli koko perheelle niin lamaannuttava koke-
mus, että isäkin vaikeni... Hän kätki ja kapseloi on-
nellisen perheen muistonsa. Kun hän sitten aikanaan 
meni uusiin naimisiin, muistot olivat edellisen kodin 

muistoja; ei niitä kuulunut kertailla. Minun muistoni 
ovat siis hataria.

- Joululauluja muistan. Enkeli taivaan ja Oi joulupuu 
olivat lauluista rakkaimpia. Sen muistan, että vasta-
päiseltä kadulta Kymäläisen veljekset Aimo ja Pentti, 
evankelisen kodin pojat, kävivät meillä joulupukkei-
na. Katsoimme ikkunasta, kun pukit tulivat Kansa-
koulukadulta yli Fredrikinkadun. Ovikelloa soitettiin 
kovaa. Sitten lasten ilo oli ylimmillään, kun jaeltiin 
lahjoja...

- Joskus 1950-luvun alussa isä oli saarnaamassa 
Ruotsissa inkeriläisten evankeliumijuhlissa. Hän toi 
sieltä meille joululahjaksi ison kookospähkinän, joka 
meidän veljesten tuli avata. Se oli antoisa pitkään 
jatkunut toimi, joka on jäänyt iloisena muistona mie-
leen.

- Saarnaaja Kalle Jokinen oli isän kaveri. Hän asui 
silloin Tampereella ja hänellä oli jokin puuleluyritys. 
Häneltä isä toi puuleluja, mutta Ruotsista hän toi oi-
kein sellaisen metallisen junaradan ja junan. Melkoi-
nen lahja sinä köyhänä aikana...

- Katunäkymä kodin ikkunoista Fredrikinkadun yli 
Kansakoulukadulle oli tie kohti maailmaa. Isä oli 
SLEY:n matkapappi, joka lähti tätä tietä työhönsä 
kahden matkalaukun kanssa. Päästyään katujen ris-
teykseen hän laski laukut maahan ja kääntyi kodin 
ikkunoita kohden, mistä me pojat tuijotimme hänen 
peräänsä. Hän nosti kätensä rohkaisevasti ja vilkutti 
pitkään. Sitten hän katosi matkoilleen, piispa kuvai-
lee.

- Kansakoulukadulta tuli-
vat siis joulupukit, ja sinne 
lähti isä. Se tie vei maa-
ilmalle, mihin me emme 
saaneet vielä lähteä.

- Äitimme isä, taloustireh-
tööri Vihtori Virta, joka oli 
SLEY:n taloudenhoitaja, 
kantoi meistä lapsenlapsis-
taan paljon huolta. Hän oli 
Vanhankirkon kirkkoneu-
voston jäsen ja hän myös 
vei meidät varhaisaamun 
joulujumalanpalveluksiin. 
Saarnoista en muista, 
mutta joulun juhlatunnel-
man muistan.

- Olin 12-vuotias, kun aloin 
viihtyä kotini yläpuolella 
olevassa Domus Evange-
licassa, teologian opis-
kelijain ylioppilaskodissa. 

Katunäkymä Fredrikinkadun yli Kansakoulukadulle. Kuva Urpo Vuorenoja. 9



Siellä asuivat Veikko Yli-Krekola, Hannu 
Lehtinen (myöhemmin Lehtipuu) ja Juhani 
Juntunen. Juhani Juntusella oli yhteyksiä 
Kansallisteatteriin. Hän sai sieltä lainaksi 
metallipanssariset ritariasut ja oikeat mie-
kat. Hän myös vuokrasi ison Buick-merkki-
sen auton. Sitten harjoiteltiin korkeatasoi-
nen tiernapoikakuvaelma. Minulle annettiin 
tähtipojan rooli. Tehtäväni oli pyörittää ke-
pinlatvaan kiinnitettyä tähteä. Yhdessä me 
kaikki lauloimme täysillä.

Muistojensa vahvistukseksi Huovinen lau-
laa malliksi komealla äänellään Beetlehe-
min sanomasta, Knihdistä, Murjaanien ku-
ninkaasta ja Herodeksesta ja päättää näin: 
”Me olemme köyhiä poikia ja pyydämme 
lahjaanne...” Hän sanoo: - Minun tehtäväni 
tähtipoikana oli kerätä almurahat lattial-
ta. Rahat jaettiin neljään osaan tasan, ja 
12-vuotias poika sai saman kuin aikuiset 
miehet. Se nostatti itsetuntoani! Jos elää 
saan, niin pidän kahden vuoden päästä 
60-vuotistaiteilijajuhlan näyttelijänroolista-
ni tähtipoikana. Sellainen on nyt haaveeni.

Palataan vielä vankiloitten joulunvietoon. 

Eero Huovinen tähdentää: - Vankilakierros 
jouluaattoina koko virassaoloaikanani oli 
yksi vuoden vaikuttavimmista kokemuksis-
ta. Vangit ottivat sananjulistajat vastaan 
iloisesti: Tervetuloa Huovinen! Hyvää jou-
lua! Ja lähtiessä: Tervetuloa taas uudel-
leen!

Vankiloiden jouluhartauksissa oli totuttu 
kaava: jouluvirsi, jouluevankeliumin luke-
minen, sitten luterilaisen piispan ja orto-
doksipiispan saarnat ja taas virsi. Vanki-
lapappi Aarne Huima oli hyvin toimellinen 
mies. Hän oli valmistellut luottovankien 
kanssa myös tiernapoikaesityksen.

- Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja K. J. 
Lång oli aina mukana näissä joulujuhlissa. Hän sanoi 
kutsumuksensa olevan, että vankeinhoitolaitos osaisi 
ohjata vankilaan joutuneita uudelleen vastuulliseen 
elämään.

Eero Huovinen toivoisi, että jouluaamun varhaisaa-
mujen joulukirkot saisivat yhä seurakuntien vuoden-
kierrossa sijansa. Hän muistelee iloiten, miten hän 
vuonna 1968 juuri naimisiin menneenä sai aloittaa 
perheensä kanssa kotitapojen kehittämistä joulukirk-
koon menolla juhla-aamuna kukonlaulun aikaan.

- Aattokirkoista on kuitenkin tullut joulunajan osallis-
tutuin kirkkotilaisuus. Huovinen muistelee: - Kun perin 
piispa Samuel Lehtoselta paikan Helsingin tuomiokir-

kon jouluaattojumalanpalveluksen saarnaajana, niin 
koin saarnaajanvastuun elähdyttävänä. Kirkko aina 
lehtereitä myöten ihan täynnä, ihmisiä seisomassa-
kin seinävierillä... Virteni oli perinteisesti ”Tulemme 
Jeesus pienoises nyt Betlehemiin seimelles”. Enkeli 
taivaan-virsi loi erikoisesti tunnelmaa. Yhdessä kant-
tori Seppo Murron kanssa sovimme, että eräät tuon 
virren säkeistöt veisattiin kahteen kertaan.

- Enkeli taivaan-virttä olen märehtinyt, fundeerannyt 
ja förkannut vuodesta toiseen. Olen kirjoittanut siitä 
erityisen kirjankin, jonka nimenä on tuo Enkeli tai-
vaan.

Katajanokan vankilakirkon alttaritaulu on yhä paikallaan. Siinä tuh-
laajapoika on palannut isän kotiin ja itkee murtuneena isän sylissä. 
Isä syleilee, lohduttaa ja antaa kaiken anteeksi, mutta tuhlaaja-
pojan isoveli taaempana näyttää synkältä: ”...kuitenkaan et ole 
minulle koskaan antanut vohlaakaan...” Kuva Urpo Vuorenoja.
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- Kirkon musiikkitoiminta on viime vuosina merkittä-
västi elpynyt. Kauneimmat joululaulut-traditiosta on 
tullut koko maan kattava kirkon työmuoto. Onko se 
kääntäen verrannollinen sille, että joskus pappiemme 
saarnat ovat sellaisia, että kristinuskomme luja ydin 
on niissä vähän hakusassa? Monilla on neuvottomuus 
puhua rohkeasti uskomme ydinkysymyksistä.

- Julistuksen ydintä olivat menneinä vuosikymmeni-
nä ahtisaarnat kirkoissamme joka ilta hiljaisen viikon 
aikana. Nyt Helsingin seurakunnissa enää Malmin 
kirkkoherra Simola jaksaa pitää huolta ahtisaarnojen 
perinteestä.

- Tekee mieleni sanoa, että pappi ei saa olla laiska! 
lausuu piispa Huovinen. Saarnanvalmistus on kovaa 
työtä. Uskonopetuksessa, jota saarnaaminen myös 
on, pitää kantaa huolta siitä, että ihmiset jaksaisi-
vat miettiä pintaa syvempiä ja olennaisia kysymyk-
siä. Kirkolla tulee olla ajan virtauksiin myös kriittinen 
äänensä. Vaikka kirkon on tultava keskelle ihmisten 
elämää kaikkineen, niin samalla on osattava seurata 
ja arvioida ihmisten elämänkysymysten syvimpiä aja-
tus- ja tunnevirtoja.

- Isäni, Turun tuomiorovasti Lauri Huovinen korosti 
toistuvasti meille kahdelle pappipojalleen, Matille ja 
minulle, että papin tulee seurata kansamme elämää 
ja kulttuuria laajasti vaikka kriittisesti. On luettava 

aikamme kaunokirjallisuutta, on seurattava kulttuu-
rielämää ja yhteiskuntapolitiikkaa. Isäni luki aina his-
toriaa, politiikkaa ja kaikkia aatevirtauksia.

- Evankelisuuden piiristä paljon saaneena olen kii-
tollinen sille, että Jumalan sanan julistusta on tässä 
liikkeessä arvostettu. Tärkeää olisi myös saarnojen 
sitominen ihmisten arkielämään - usein hyvin rosoi-
seen ja rikkinäiseenkin todellisuuteen. Tähän meidän 
pitäisi kiinnittää huomiota.

- Pyritään julistuksessa keskelle ihmisten elämää, 
mutta pidetään saarna Jumalan sanan saarnana.

Kaarlo Lähteenmaa

Tiernapoikia Perheniemen Ev. Opistolla 1977. Kuva Urpo Vuorenoja
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Ilta-aurinko Enontekiöllä keväällä 2013. Kuva Timo Keski-Antila

Jouluevankeliumia voimme sanoa valon ja ilon evankeliu-
miksi: ”Herran kirkkaus ympäröi heidät” - ”Paimenet pala-
sivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa.” Joulun tapahtumia ym-
päröi valo ja kiitos. Paimenten pimeälle kedolle tulvahtaa 
yhtäkkiä suuri valo. Pyhän perheen ja syntyneen lapsen 
näkeminen täytti heidät ilolla ja kiitoksella. Kesken arki-
sen työn pimeään yöhön ilmaantui yllättäen jotain, mitä he 
eivät millään osanneet odottaa eivätkä millään varautua. 
Joulu osuu vuoden pimeimpään aikaan, kaamokseen. Sana 
kaamos synnyttää mielikuvan ajasta, jolloin valoa ei juuri 
ole: Yö vaihtuu uudeksi yöksi sinisen hämärän vain erot-
taessa kaksi vuorokautta toisistaan. 
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Valon puute tuntuu painavana ja jopa uu-
vuttavana. Paimenetkin kenties kokivat yön 
pimeyden yhtä lailla pelottavana ja uhkaa-
vana. Kaamosta sellaisenaan ei siten yleen-
sä koeta hyvänä. Tämä näkyy siinäkin, että 
pelkästään kaamosta kokemaan eivät ihmi-
set yleensä pohjoiseen tule. Mutta juuri tä-
hän pimeään vuodenaikaan meille tuodaan 
joulu, valon ja ilon juhla.

Hetan Kodan joulun elementit
Niinpä Hetan Kodan joulukin sisältää nämä 
keskeiset elementit, valo ja ilo, siinä mer-
kityksessä, josta joulun sanoma kertoo: Se 
kertoo paimenet yllättäneestä suuresta va-
losta ja ilosta. Valosta, joka ilmenee seimeen 
syntyneessä Vapahtajassa ja ilosta, jonka 
tietoisuus odotetun Vapahtajan syntymäs-
tä heissä synnyttää ja josta mekin juhlaan 
osallistuvina saamme olla osallisina. Hetan 
kodan joulun valo on monille myös aivan 
konkreettista siinä, millaisena se heijastuu 
ympärillä olevien ystävien olemuksesta ja 
koko talon ilmapiiristä. Se on ilon, toivon ja 
luottamuksen täyttämää. Hetan Kodan jou-
lun eräs rikkaus on siinä, että sinne kerään-
tyy vieraita eri puolilta Suomea eikä vain 
Suomesta, vaan kauempaakin. Jukka Näkki 
kertoo Israelista tulleesta juutalaisesta vie-

raasta, joka ihmetteli sitä, miten paljon meidän 
kristittyjen joulussa on Vanhan testamentin 
tekstejä. Näin me eri puolilta tulleet saamme 
iloita myös siitä yhteydestä, jota meillä on ken-
ties kaukaakin tulleiden kanssa.

Perinteistä joulun viettoa
Joulun ohjelma Hetan Kodalla noudattaa hyvin 
paljon niitä joulunviettoperinteitä, joita meil-
lä monella on. Kodan vieraat tulevat paikalle 
yleensä Tuomaan päivänä ja asettuvat talok-
si. Yleensä valtaosa vieraista on jo varttunutta 
joukkoa, mutta lapsia mukanaan tuovat per-
heet tuovat riemullista lisäväriä. ”Minä tyk-
kään niin suunnattomasti pienten lasten ilos-
ta”, Jukka sanoo. Aattoaamuna vieraat tuovat 
kuusen sisään ja klo 12 mennessä kaikki on 
kuusen koristeluita myöten valmista. Koska ol-
laan kaukana pohjoisessa, kuusen hakeminen 
ei ole aivan niin helposti toteutettavissa kuin 
etelämpänä. Tämän vuoksi on Jukka joutunut 

eri yhteyksiään käyttäen hankkimaan sen jo ajoissa 
etelämpää.

Liekö valtaosalle suomalaisista toteutettavaa joulu-
perinnettä se, että joulujuhla voidaan katsoa alka-
vaksi vasta Suomen Turun julistaman joulurauhan 
jälkeen. Tätä myös Hetan Kodalla pysähdytään yh-
dessä kuuntelemaan. Samoin yhtä oleellisena osana 
kuin joulurauha juhlaan kuuluu myös joulusauna. 
Jouluateria nautitaan saunasta palattua.

Hetan Kota on erilaisissa arvioinneissa tunnettu sii-
tä, miten siellä panostetaan kaikin puoliseen laatuun 
sekä palvelussa, siisteydessä että luotettavuudessa. 
Ruokailu, ruoan laatu ja tarjolle pano kuuluvat tähän 
samaan, eikä ainoastaan jouluna vaan ympäri vuo-
den. Mutta erityisesti jouluna saamme kokea, miten 
isäntäväki kutsumuksensa ja työnäkynsä pohjalta to-
della haluaa toimia vieraittensa hyväksi ja tämä nä-
kyy myös joulun ruokailussa ja muussa ohjelmassa.

Kodalla yhdessäolon riemua
Aattohartaus ruokailun jälkeen sisältää luonnollisesti 
jouluevankeliumin ja sen lisäksi paljon musiikkia ja 
iloista yhdessä oloa. Musiikin esillä olo ei tuota mi-
tään ongelmia varsinkin, kun Hetan Kodan isäntä 
Jukka Näkki tarpeen vaatiessa toimii myös seurakun-
nan kanttori-urkurina Enontekiön kirkossa. On sykäh-
dyttävää jouluaattoiltana kokoontua yhteen Hetan 
Kodan lämpöiseen pirttiin ja yhdessä sekä entuudes-
taan tuttujen, mutta myös uusien ystävien kanssa 
joulun sanoman ja joululaulujen ympärille. Saada 
kuulua siihen joukkoon ja osallistua yhdessä joulun 
viettoon yhdessä Kodan isäntäväen kanssa tuskin jät-
tää ketään välinpitämättömäksi.

Hetan Kota lomakylä Hetassa, Enontekiöllä. Erinomaiset mahdol-
lisuudet ulkoiluun ja harrastamiseen puhtaassa luonnossa vuo-
denajasta riippumatta. Kuva Timo Keski-Antila

Hetan Kodan kappeli syysillan hämärtyessä 
syyskuussa 2014. Kuva Timo Keski-Antila
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Lasten kannalta on tärkeää, että jokainen vieras 
on jo joulun viettoon tullessaan hankkinut pienen 
paketin sujautettavaksi pukin konttiin ja tästä rie-
musta luonnollisesti kaikki pääsevät osallisiksi. Jou-
luaamuna halukkaat voivat lähteä jouluaamun juma-
lanpalvelukseen Enontekiön kirkkoon. Yleensä tähän 
aikaan vuodessa Lapissa on runsaasti lunta ja niin 
sitä on myös kirkolla. Haudoilla käynti saattaakin tä-
män vuoksi monelle olla työlästä, mutta yhtä kaikki: 
Kynttilät palavat täälläkin haudoilla niin kuin muilla-
kin kirkkomailla Suomessa. Oman eksoottisen lisänsä 
etelän ihmisille tuovat jumalanpalvelukseen saapu-
neet värikkäisiin juhlapukuihinsa sonnustautuneet 
saamelaiset.

Talviseen Lapissa käyntiin kuuluvat useimmille oleel-
lisena osana omaehtoiset hiihtoretket. Joulu osuu 
kuitenkin hiihtämisen kannalta usein kylmään aikaan 
eivätkä kaikki Hetan alueen latureitit vielä silloin ole 
avoinna. Hetan Kodalta voidaan kuitenkin kovasta 
pakkasesta huolimatta avata moottorikelkalla leiriläis-
ten käyttöön suosituimpia reittejä kuten esimerkiksi 
Levätievan laavulle taikka Pyhäkeron majalle. Hiljen-
tyminen laavulla nuotiotulen palaessa talvisen tievan 
kupeella lähestulkoon äänettömässä luonnossa saat-
taa puhutella monia enemmän kuin paljot sanat.

Hetan Kodan kappeli - joulun kappeli
Hetan Kodalle on vuosi sitten syksyllä valmistunut 
ekumeeninen kappeli, jonka piispa Samuel Salmi ja 
isä Rauno Pietarinen ortodoksisesta kirkosta kävivät 
syyskuussa 2013 vihkimässä käyttöön. Kappeli on pie-
ni. Sopivasti sinne mahtuu n. 25 - 30 henkeä, mutta 
tiivistämällä kyllä enemmänkin. Kappelin vihkiäistilai-
suudessa sinne oli sovittautunut 60 henkeä! Kappeli 
on rakennettu entisen grillikodan paikalle ja sen ik-
kunoista avautuu kolmeen suuntaan upeat näkymät 
Ounasjärvelle. Ikkunoista voi ihastella Lapin luontoa 
eri vuodenaikoina ja seurata sen muuttumista. Altta-
riseinä on vuorattu luonnonvärisellä pellavakankaal-
la ja sille on sijoitettu kaksi kolmikulmaista ikkunaa 
symboloimaan kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja 
Pyhää Henkeä. Kappelissa on mahdollisuus järjestää 
pienimuotoisia tilaisuuksia. Seurakunnan jumalan-
palveluskäyttöön se on liian pieni, mutta leiriläisten 
jumalanpalvelusten pitopaikaksi sen koko riittää. 
Leirien yhteydessä sitä käytetään myös hartauksien 
pitoon. Esimerkiksi hiihtoleirien aikaan aamupalan 
jälkeen ennen hiihtolenkille lähtöä leiriläiset voivat 
kokoontua sinne lyhyeen hartaushetkeen. Kappelissa 
on erinomainen akustiikka, joten se on varsin sopiva 
myös pienimuotoisiin musiikkitilaisuuksiin. Sen lisäksi 
se on erinomainen tila yksittäiseen hartaudenharjoi-
tukseen ja hiljentymiseen. Tähän tarkoitukseen se on 
milloin tahansa kodalla vierailevien käytettävissä.

Hetan Kodan kappeli valmis-
tui syksyllä 2013.  Kuvassa 
Elyn Hetan Kota-matkalaisia 
keväällä 2014.
Kuva Timo Keski-Antila.

Tehtäväkuva,
piirsi Taneli
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Hetan Kodan kappeli on eräs Helvi Näkin työnäyn to-
teutuma. Sen aikaan saaminen on ollut usean vuoden 
työn ja rukouksen tulos. Itse asiassa sen syntyminen 
on ollut eräänlainen ihme. Tänä aikana me puhum-
me joulun ihmeestä: Jumala laskeutuu taivaasta ja 
tulee ihmiseksi. Mutta tämä sama Jumala vaikuttaa 
meissä kaikissa ja voi johdattaa meitä toimimaan sillä 
tavalla, että tekomme koituvat siunaukseksi monille. 
Tämän päivän Hetan Kota on nähtävä yhtenä elävän 
Jumalan toiminnan tuloksena meidän ihmisten kes-
kuudessa. On ollut Jumalan johdatusta se, että Kotaa 
aikoinaan, kohta 50 vuotta sitten, ruvettiin puuhaa-
maan. Samoin on nähtävä Jumalan johdatuksena 
se, että sitä nyt on hoidettu niin, että siellä käyvät 
ihmiset kokevat tulevansa kaikinpuolisesti ravituiksi. 
Sitä samaa johdatusta on ollut Helvin uurastuksessa 
kappelin aikaansaamiseksi: Niin paljon siinä on ollut 
sellaista, mitä ei voi nähdä muuna kuin taivaallisen 
Isämme toimintana ja vastauksena moniin rukouk-
siin.

Lapissa taivas on monesti pilvessä niin kuin se on 
muuallakin Suomessa. Mutta näin talvellakin se sil-
loin tällöin aukeaa, ja eteen avautuu huikea avaruus 
miljoonine tähtineen ja revontulineen. Käsittämät-
tömyys, jota jotkut yrittävät ymmärtää, mutta joka 
lopultakin jää vain yrittämiseksi ja jonka rinnalla 
jäämme peräti pieniksi. Siinäkin Jumala toimii. Hän 

toimi ensimmäisenä jouluna ja Hän toimii yhä. Hän 
toimii meidän välityksellämme rakentaessamme ku-
kin omaa kappeliamme, mutta niin kuin Helvi toteaa 
keskustellessamme kappelin rakentamiseen käytetyn 
ajan pituudesta:

”Jumala toimii oman aikataulunsa mukaisesti.” Näin 
on meidän itse kunkin kohdalla: Kappelimme valmis-
tuvat silloin kun on niiden aika. Sinä aikana meidän 
osamme voi olla ”paahtua niin kuin lietsottava rauta, 
taipua paljoon ja kasvaa hetki hetkeltä pienemmäk-
si”.

Simo Kivisaari

Lähde mukaan!
Ely järjestää seuraavan matkan 
Hetan Kodalle 28.3.-4.4.2015.

Matkalla on mahdollisuus osallistua Hetan Mu-
siikkiviikoille ja muihin paikalliseen saamelais-
kulttuuriin tutustumiseen. Teemme myös retken 
Kautokeinon kirkkoon ja Hopeaseppien pajalle. 
Retkeen osallistuminen on vapaaehtoista. Hetan 
Kodalla on mm. potkukelkkoja, lumikenkiä ja 
suksia. Retkelle voi lähteä myös puhtaasti täysi-
hoitoon monipuolisen ruokapöydän, jokapäiväi-
sen saunan, avannon, yhteisten Siionin Kante-
leen lauluhetkien ja iltaohjelmien sekä erityisesti 
erinomaisen seuran vuoksi.

Lisätiedot: 
Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai 
sirpa.keski-antila@evankeliset.net

Juttua varten haastateltu Hetan Kodan isäntäväkeä 
Jukka ja Helvi Näkkiä (kuvassa vieressä).
Kuva Timo Keski-Antila.



Suvun yhdet juuret Karjalassa, toiset Etelä-Pohjan-
maalla, kolmannet Keski-Pohjanmaalla, neljännet 
pääkaupunkiseudulla - yhteistä evankelisuus ja Siio-
nin Kanteleen laulaminen. Mitä tällaiset taustat vai-
kuttavat lapsiperheen joulutapojen luomiseen?
Asiaa pohtivat neljättä lastaan odottavat Helsingin 
Kannelmäen seurakunnan diakoni Jukka-Pekka Vait-
tinen (39) ja hänen puolisonsa, Medialähetys Sanan-
saattajien radiotoimittaja Elina Vaittinen, o.s. Takala 
(38). Heidän neljännen lapsensa lasketaan syntyvän 
myöhäissyksyllä. Jouluna perheessä lienee jo pikku 
vauva. Isommat lapset ovat Juhana (11 v.), Taneli (8 
v.) ja Katariina (6 v.).
Tämän Helsingin Puistolassa asuvan perheen Vaitti-
sen-puoleiset juuret ovat Karjalassa, Viipurin maa-

laiskunnan Karppilan kylässä, jossa perhe piti seka-
tavarakauppaa. Evakkoon päädyttiin Forssaan, mistä 
Jukka-Pekan (tavallisimmin Jiipeeksi kutsutun) vaari 
Heikki Vaittinen ja mummo Kaino Vaittinen siirtyivät 
maalarin työhön pääkaupunkiseudulle. Myöhemmin 
he perustivat oman maalausliikkeen Espooseen.

Heikki ja Kaino olivat löytäneet toisensa jo nuorina 
sotien jälkeen Sairalan evankelisessa kansanopistos-
sa, joka sijaitsi silloin Janakkalassa. Kaino Vaittinen 
o.s. Raskinen oli maatalon tytär Jääskestä. Vaittisten 
poika Esa Vaittinen valmistui aikanaan papiksi. Elä-
mäntyönsä pääosan hän on tehnyt Ylihärmän kirk-
koherrana.

Ylihärmän pappilan poika

Jukka-Pekka Vaittinen kertoo taus-
tastaan: - Olen kasvanut Ylihärmän 
pappilassa kirkkoherra Esa Vaitti-
sen ja ylistarolaisen Sisko Vaittisen 
(o.s. Raumala) vanhimpana lapse-
na. Opintopolkuni johti armeijan 
jälkeen Karstulan Evankelisen Opis-
ton kautta Helsinkiin Diakonia-am-
mattikorkeakouluun.
- Sekä isän että äidin suvut ovat 
evankelisia. Siionin Kannelta on 
laulettu joka kodissa, Karjalassa, 
Helsingissä ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Äitini oli valmistunut ammattiinsa 
lastenohjaajaksi Seurakuntaopis-
tosta, Järvenpäästä.
- Omat ensimmäiset joulumuistoni 
ovat 1970- ja 1980-lukujen tait-
teesta. Joulun aikaan oltiin usein 
kylässä Ylistarossa mumman ja 
paapan perheessä. Erityisesti muis-
tan yhteiset leikit samaa ikäluokkaa 
olevien serkkupoikien kanssa. Rau-
malan koko suku tuli joulunpyhinä 

Vierailulla Sirpa ja Kosti Kallion kodissa Lapualla 1970-luvun lopulla. Juk-
ka-Pekka vanhempiensa Sisko ja Esa Vaittisen sekä Elina isovanhempiensa 
Laimi ja Veikko Toivolan kanssa. Sylissä istuvat lapset eivät tuolloin vielä 
aavistaneet yhteistä tulevaisuutta. Kuva Kosti Kallio
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yhteen, jos papintöiltä ja muilta 
töiltä ehdittiin. Äidin veli Arto Rau-
mala oli tuolloin Lestijärven kirkko-
herra.
- Joulukirkossa käyntejä muistan 
sekä Ylistaron ”komialta kirkolta” 
että Ylihärmän kirkosta. Jouluaaton 
vietosta Ylistarosta ajettiin usein 
iltamyöhällä kotiin. Isä sulkeutui 
valmistelemaan jouluaamun saar-
naansa, ja me kolme veljestä saim-
me valvoa myöhään saamiemme 
joululahjojen kanssa. Isämme oli 
urheiluhenkinen, niin että meitä 
poikiakin ohjattiin urheilullisiin har-
rastuksiin jopa joululahjojen valin-
nassa.

- Perheessämme oli uskon todek-
si eläminen itsestäänselvyys, niin 
että en muista joulun sanomasta mitään erityisiä 
tunnehuippuja. Sitten myöhemmin aikuisuuden kyn-
nyksellä alkoi syvempi uskon sisäistämisen matka, 
jonka varrella olen oppinut arvostamaan juuriani yhä 
enemmän.
- Olin pappilan poikana kasvanut seurakuntanuoreksi 
ja kirkkoon kiinni, niin että Jumalaan turvautuminen 
koko elämässä, pyhässä ja arjessa, elämän kaikissa 
vaiheissa oli osa minuuttani. Joulun sisällön kiteytin: 
”Jeesus-lapsi on meille syntynyt”, ja siitä pääsiäiseen, 
että ”sovitus on meille lahjoitettu Golgatan ristin 
työssä”. Tämä oli kodissa saatu ”usko arjessa” päi-
vittäisen perheemme yhteisen rukouselämän kautta.
Jukka-Pekka Vaittinen tähdentää: - Samaa elämänta-
paa me omassa perheessäni toteutamme: Aina kun 
yhdessä pöytään istutaan, pidetään yhteinen rukous. 
Luonnollista hetkestä hetkeen on Taivaan Isän puo-
leen kääntyminen. Taivaan Isä ei katso aikaa eikä 
paikkaa, vaan Jumalan kanssa yhteydessä oleminen 
on ”joulu ainainen”, niin kuin laulussa sanotaan.
- Jumalan johdatukseen turvataan levossa ja työssä, 
pyhänä ja arkena. Tietenkin joulu, pääsiäinen, hel-
luntai ja pyhäinpäivä - kaikki kirkolliset juhlapyhät - 
ovat perheessä hiljentymisen ja ylentymisen hetkiä, 
juhlahetkiä.

Vetelin ja Lapuan perinnettä äidin kodin kautta

Sansan radiotoimittaja ja esiintyvä laulaja Elina Vait-
tinen edustaa samaa evankelisuutta kuin perheen 
isäkin. Elinan isä, jo edesmennyt Lapuan kaupungin-
sihteeri, seurakuntaneuvos Väinö Takala oli pitkään 
SLEYn puheenjohtaja, kirkolliskokousedustaja ja laa-
jennetun piispainkokouksen jäsen.
Elinan äiti Eeva on Suomen kielen lehtori, joka on 
opettanut mm. Lapuan ja Ylistaron oppikouluissa. 

Takaloitten koti oli omakotitalo Lapuan keskustassa, 
Nurmonjoen rannassa.
Äidin puolen isovanhemmat, SLEYn piirisihteeri Veik-
ko Toivola ja hänen Laimi-puolisonsa (o.s. Salmela) 
olivat kotoisin Vetelin Räyringistä, jossa evankelinen 
herätys oli syttynyt ammoin saarnaaja Aabrami Tuo-
miniemen julistuksesta. Räyrinkiläiset olivat raken-
taneet Tuominiemelle saarnahuoneen, jota sanoivat 
”Aapin kirkoksi”.
Elina kertoo: - Isäni lapsuuskoti oli Lapuan Kauhajär-
vellä, joka on aiemmin Lappajärveen kuulunut kylä. 
Siellä on oma kyläkirkko ja hautausmaa. Evankelinen 
toiminta Kauhajärvellä on vanhaa perua. SLEYn toi-
mintakeskus, Esantupa, oli perheellemme läheinen. 
Isän isä ja äiti, Juho ja Selma Takala, on haudattu 
Kauhajärven hautausmaalle.

Lapsuusjouluaan Elina Vaittinen muistelee:
- Varhaisimmat joulumuistoni liittyvät johonkin jou-
luaattoaamuun, kun äiti keittää joulupuuroa. Istun 
keittiön pöydän ääressä, ja joulupuuron ihanan tuok-
sun voin mielessäni tavoittaa vieläkin...
- Jouluaattoon kuuluivat meillä osallistuminen aatto-
hartauteen Lapuan tuomiokirkossa ja haudoilla käyn-
ti niin Simpsiön hautausmaalla kuin Kauhajärvellä. 
Lapsena kuolleen Helena-siskon muisto oli vahvasti 
esillä haudoilla käynneissämme.
- Jouluna vietettiin yhdessä aikaa myös äidin van-
hempien kanssa joko heillä Välilässä tai meillä Nur-
monjokisuussa. Toki kävimme myös isän vanhempien 
luona heidän vielä eläessään. Meille lapsille oli mu-
kavaa, kun isäkin ehti olla kanssamme koko joulun 
ajan. Muuten hän oli ajoittain kiireinen työssään sekä 
kunnallisten että kirkollisten luottamustoimiensa ta-
kia. Joulumusiikki ja myös Siionin Kanteleen laulut 

Jukka-Pekka ja Elina Vaittinen, kuva Annikki Erelä.
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kuuluivat jokaiseen jouluun. Hengelliset joululaulut 
tulivat jo lapsena tutuiksi ja rakkaiksi.
Elina sanoo: - Minä olin nuorin neljästä sisarukses-
ta. Joulutoimissa olin malttamaton jaloissapyörijä... 
Isosisarukset jaksoivat ottaa kuitenkin huomioon 
myös ajoittain varmasti kiukuttelevaakin iltatähteä 
eli minua. Lähtemättömästi on jäänyt mieleen, miten 
Minna-siskoni teki minulle eräänä jouluna kalenterin, 
joka koostui paketeista jokaiselle päivälle. Petri-veli 
yllätti minut erittäin iloisesti eräänä jouluna kunnos-
tamalla nuhjaantuneen nukkekotini, jonka hän tape-
toi kauniiksi.
- Suvun kokoontuessa ”Ii-iiksi” sanotun äidinisän ja 
isoäiti-Laimin luona luettiin aina myös jokunen jae 
Raamattua, rukoiltiin ja laulettiin. Heihin liittyvät hy-
vät joulumuistot ovat yhä kantamassa minua.

Joulu Vaittisilla lasten kanssa

Omasta lapsiperheestään Elina Vaittinen kertoo näin: 
- Meidän kodissamme on tärkeää, että lapsillemme 
selviäisi, miksi vietämme joulua. Kun lahja- ja tavara-
hässäkkä ajassamme vain pahenee, on tärkeää muis-
taa pitää joulun sanoma keskiössä.
Lasten lahja- ja leikki-iloa ei tahdota rajoittaa, mut-
ta jotenkin on saatava sana Seimen Lapsesta joulun 
tärkeimmäksi asiaksi.
- Koko adventin ajan pyrimme pitämään päivittäin 
esillä joulun sanomaa, että Vapahtaja on syntynyt 
meille ja että pieni Jeesus-lapsi on koko maailman 
pelastaja ja maailman valo ajasta aikaan.
- Täällä Helsingissä meidän Takaloitten yhteinen jou-
lunvietto aattona on aina isosiskoni Minna Valtosen 
perheen luona, missä kokoonnumme joka joulu. Pap-

pi ja teologian tohtori Minna on myös hyvä organi-
soija, ja hän on halunnut perheineen koota sukua 
- myös Ahti-puolison lapsuudenperhettä - jouluna 
yhteen.
- Olemme tästä traditiosta kiitollisia Valtosille. On 
todella arvokasta, että saa kokea yhteyttä suvun 
kanssa. Meille on hyvin tärkeää myös tavata Jiipeen 
mummoa, joka on minullekin kuin oma mummo, ja 
tietenkin rakkaita appivanhempiani joulun aikaan. 
On mukavaa matkata joulunpyhinä lasten kanssa 
mummilaan Etelä-Pohjanmaalle, elleivät sitten lasten 
mummi ja vaari tule Helsingin suuntaan.

- Joulunajasta tulee äideille usein riittämättömyyden 
tuntoja. Siihen tuntoon on hyvä muistaa, että meidän 
ihmisten rajallisuuden ja väsyväisyyden tähden tar-
vitsemme sanaa Joulun Herrasta, Jeesuksesta.
- Kristityille on tunnusomaista, että pyydetään ja saa-
daan ja annetaan anteeksi, ja että toinen toistaan tu-
kee ja kantaa Jumalalta saamansa voiman mukaan.
- Me kaikki kodeissamme ja sukumme kesken jou-
dumme huolehtimaan siitä, ettei joulupukki ja lah-
jojen paljous ole joulun keskus... Jouluevankeliumin 
yhdessä lukeminen, yhdessä rukoileminen ja yhdessä 
veisaaminen on juhlassamme tärkeää.
- Valtoset ovat viulisti-isän johdolla musiikkiperhe, 
ja myös Petri-veljeni perheessä musiikki on yhtei-
nen harrastus. Jouluaattoomme kuuluu siis paljon 
musisointia, myös omien lasten soittoa ja laulua… 
Joulumusiikki kodeissamme ja kylillä on tärkeä osa 
joulua… Itsekin olen saanut laulajana kiertää mo-
nenlaisissa tilaisuuksissa esiintymässä joulun alla ja 
myös jouluna. Joskus on ollut aattona kolmekin esiin-
tymiskeikkaa. Lasten vuoksi olen myöhemmin oppi-

nut kieltäytymään aattoesiin-
tymisistä.
- Joulumusiikki on tärkeä ai-
don joulutunnelman ja joulu-
muistojen luoja kaikissa ko-
deissa. Laulakaa siis ”Enkeli 
taivaan” täydellä voimalla, 
uskon vahvistukseksi ja jou-
luilon tähden!

Kaarlo Lähteenmaa

Iloiset tontut, Juhana, Taneli ja Katariina. Kuva Annikki Erelä18



TEHTÄVÄ: Etsi Linnean unen neljä kuvaa: tyttötonttu, joulukuu-
si, tontun lelu ja tontun juna. Ne ovat pienikokoisina eri puolilla 
lehteä.

VÄRITÄ KUVA

Nyt oli kuitenkin jo aattoaamu. Pimeän ik-
kunan edessä keikkui hauskasti Linnean 
tekemä punatakkinen tonttu. Siitä Linneal-
le tulikin mieleen hassu uni, jonka hän oli 
nähnyt yöllä. Siinä unessa punapukuinen 
tonttu oli kurkkinut kuusen takaa ja huuta-
nut Linnealle:
- Auta minua löytämään leluni! Se on tont-
tu ja sen toinen silmä on sininen ja iso ja 
toinen pienempi ja keltainen. Minä olen 
sen itse tehnyt!
- En minä tiedä mitään sinun lelustasi, 
Linnea oli sanonut unessa, mutta samalla 
pikkuinen tonttutyttö oli hypähtänyt ulkoa 
ikkunalaudalle ja ilmoittanut:
- Minäpä tiedän, missä se tontun lelu on! 
Se on matkustanut tontun junalla Korva-
tunturille.

Tässä kohdassa Linnea oli herännyt ja 
häntä oli naurattanut kovasti. Unessahan 
oli mennyt kaikki sekaisin. Oikeasti hän oli 
itse istunut kuusen juurella joulukuvael-
massa, mutta unessa kuusen luona olikin 
tonttu.
- Tontut ovat ihan satuja, Linnea ajatteli. 
Jouluna niitä kumminkin vilisee joka pai-
kassa ja tonttulakki näyttää mukavalta 
päässä, mutta yhtään ei haittaa, vaikka 
kaikki tontut menisivät junassa Korvatun-
turille. Joulu on joulu kuitenkin, oikea Jee-
suksen syntymäjuhla, ja sitä juhlaa saa-
daan viettää joka vuosi.

Eeva Takala-Lähteenmaa

Joulu oli jo aivan lähellä, ja Linneaa sen odotus jännitti kovasti. Kaikki oli kyllä hauskaa, 
varsinkin se, että koulun juhlassa hän oli saanut olla Maria ja istua seimen ääressä. Hänellä 
oli ollut pitkä hame ja kaunis huivi ja sylissä pehmoinen vauvanpeitto. Seimi oli ollut kuusen 
juurella, ja siinä oli ollut nukkumassa Jeesus-lapsi, joka oikeasti oli Linnean Leena-nukke. 
Linneaa oli vähän pelottanut, että hän ei osaisikaan peitellä kauniisti Jeesus-lasta juuri sil-
loin, kun kuoro lauloi, että ”Me lapset pienet riennämme nyt Betlehemin seimelle”. Opettaja 
oli kuitenkin sanonut, että Linnea oli ollut oikein hyvä Maria. Linnea oli kyllä ajatellut, että 
varmaan oikealla Jeesuksen äidillä ei ole ollut yhtä kauniita vaatteita. Jeesushan syntyi tallis-
sa ja varmaan hänen isänsä ja äitinsä olivat köyhiä. Jeesus-vauvalla ei tietenkään sitten ollut 
hienoa kaulusta niin kuin Leena-nukella.



Kuva ja toteutus Urpo Vuorenoja





Glögin mausteiden tuoksu, jouluinen maku, koristetut piparkakut, juoman lämpö ja kynttilän liekki joulun 
ilosanoman ja musiikin kanssa luovat puitteet tunnelmalle. 

Yhdessäolosta voimme nauttia kaksistaan, perheen kanssa tai 
kutsua työtovereita, sukulaisia, ystäviä tai naapureita jaka-
maan hyvää oloa kanssamme. Piparkakkuseimen ääressä on 
helppo pienimpienkin kanssa jakaa joulun sanoma paimenten, 
enkelten ja tietäjien kanssa (SK 30).

Lopuksi haluamme laulaa kanssanne Kauko Veikko Tammisen 
yli 100 vuotta sitten runoileman joululaulun. 

Joulurauha anna meille, 
Jeesus, rakkaamme.
Anna anteeksantamuksen
rauha mieliimme, 
rauha mieliimme.

Joulu ilman Jeesustamme 
turha, tyhjä on,
synkkä syksy rinnassamme, 
mieli rauhaton, 
mieli rauhaton.
Anna armos tunnon tuoda 
joulu tullessaan, 
silloin joulun tähti syttyy 
meille loistamaan, 
meille loistamaan.

Sammuessa kynttilöiden 
ei se sammukaan. 
Halki päivien ja öiden 
juhlaa viettää saan, 
juhlaa viettää saan.

Siunaa siis, oi Herra, 
jälleen meidän joulumme.
Joulurauha, jouluriemu 
anna mieliimme, 
anna mieliimme.
  SK 13

Eira ja Heikki Mäkinen

Jouluglögi

5 dl vettä 
1 rkl glögimaustesekoitusta tai
 pala inkivääriä
 1 kanelitanko
 5-10 kokonaista neilikkaa
 5 kokonaista kardemummaa
 pomeranssin kuoren paloja
2 rkl fariinisokeria
5 dl höyrymehua tai omenamehua

Kiehauta vesi, mausteet ja fariinisokeri kattilassa ja 
anna hautua hiljalleen vähintään puoli tuntia. 
Siivilöi mausteet. Voit käyttää kokonaiset mausteet 
useita kertoja. 
Lisää mehu ja kuumenna. Maista.
Tarjoa lisäkkeenä rusinoita ja manteleita.
Jouluglögin kanssa voit tarjota piparkakkuja tai muita 
makeita tai suolaisia leivonnaisia.

Kuvat Heikki Mäkinen22



Jouluiloa Venäjän ja Sambian 
lapsille ja lapsiperheille

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry järjestää jo perinteisen joulukeräyksen. Tänä vuonna keräys kohdiste-
taan vähävaraisten perheiden ja lasten hyväksi Venäjällä ja Sambiassa. Ely tukee Tedite-koulun työtä Sam-
biassa. Koulu tarjoaa opiskelumahdollisuuden myös monille orpolapsille. Vienan Kemissä ilahdutetaan pyhä-
koululaisia ja köyhiä lapsiperheitä järjestämällä heille joulujuhla yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. 
Jokainen lapsi saa juhlassa pienen joululahjan. 

Voit osallistua keräykseen alla olevalla pankkisiirrolla, tili IBAN FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi jou-
lukeräys ja oma seurakuntasi.

OSALLISTU KERÄYKSEEN JA AUTA MEITÄ 

VIEMÄÄN JOULUN ILOSANOMAA!

Vienan Kemin kuvat Kristiina Paananen. 
Sambian kuvat Antero Rasilainen.



On olemassa sanonta: ”Odottavan aika on pitkä”. 
Varsinkin lapsille se on piinaavaa, kun he odottavat 
jouluaattona 1950 Ylistaron Alapäässä pitkän päi-
vän muuttumista illaksi. Silloin tulee pukki ja lahjat 
jaetaan kaikille kilteille lapsille. Ajankuluun ei paljon 
auta se, että aattopäivä alkaa saunan lämmittämisel-
lä. Jouluaattona kun pitää kaiken olla puhdasta ja s 
iistiä.

Aaton valmistelu oli toki alkanut jo monta päivää ai-
kaisemmin. Ruokakomerot ovat täyttyneet juhla- ate-
rian tarvikkeista ja leivonnaisista, joita talon naiset, 
lähinnä Liisa-mumma ja Salme-täti, ovat leiponeet jo 
monena päivänä aina, kun muilta maatalon kiireiltä 
olivat ehtineet. Seinät on ripsuttu ja lattiat kuurattu 
puhtaiksi. Kaikkialla suuressa talossa tuoksuu raik-
kaalta aivan kuin valmistauduttaisiin ottamaan vas-
taan suurta ja arvostettua vierasta. Kyrönjoen ran-
tatöyräällä sijaitsevan saunan kutsu tavoittaa tuvan 
pienimmät puolelta päivin. Höyryävä vesipata, löyly 
ja v ihdat tuoksuvat kesältä, vaikka onkin keskitalvi 
ja pihalla paukkuu pakkanen.

Pestynä ja puhtaisiin puettuna Karhulan väki asettuu 
saunan jälkeen puuropöytään. Ennen kuin kukaan 
saa koskea mihinkään tuvan suurella katetulla ruo-
kapöydällä Aarne-isä avaa suuren perheraamatun ja 
etsii sieltä jouluevankeliumin. Sitä kaikki hiljentyvät 
hartaana ja seisten kuulemaan. Isä sanoo tekstin 
luettuaan evankeliumin Jeesus-lapsen olevan jou-
lun todellinen juhlavieras ja syy tähän juhlaan. Lem-
peiden joulusanojen ja yhteen ääneen luetun ”Isä 
meidän” ja ruokarukouksen jälkeen istuttiin pitkille 
penkeille. Pöytään katettu suuri kinkku ja ruisleivät 
jaetaan tasaisesti jokaisen eteen. Suuri padallinen 
valkoisena höyryävää riisipuuroa ja sen lisämaustee-
na s ekahedelmäkeittoa katoaa pian lapsilauman näl-
käisiin suihin.

Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella...

Naisten saunoessa talon miesväki kantoi tupaan jo 
edellisenä iltana aittaan sulamaan haetun kuusen. 
Nyt se oli pystytetty suuren tuvan takan puoleiseen 
nurkkaan. Siellä se odotti koristelijoitaan, jotka syö-

Maalaus Leena Lähdesmäki
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tyään yksi toisensa jälkeen tulivat kuusen ympärille 
ja vanhoja joulukoristeita hypistelemään. Sylvi-äidin, 
tädin ja vanhimpien lasten johdolla tuuhea kuusi saa 
pian ylleen sädehtivät koristeet. Kynttilöiden asenta-
minen oli erityisen tarkkaan, koska muuten palavat 
kynttilänliekit voisivat sytyttää puun ja koristeet pa-
lamaan. Kuusi koesytytetään ja sen lämmin valo sä-
teilee kilvan säihkyvien koristeiden kanssa. Se palaa 
vain hetken syntyäkseen u udelleen sitten, kun pukki 
on tulossa.

Kuusen koristelun ja lapsille järjestetyn joululaulu-
hetken jälkeen istahdetaan vielä myöhäiselle päivä-
palalle, herkullisen luumuhillolla täytetyn joulutäh-
den, kahvin ja mehun kera. Sen aikana päivän jo 
pimetessä iltaan Salme-täti arvelee ääneen pukin 
jo lähteneen liikkeelle ja että hänen täytyy lähteä 
pukkia vastaan. Se tieto nostattaa jännitystä lasten 
mielissä ja erityisen tarkkaan kuulostellaan, josko jo 
pian eteisestä alkaisi kuulua kepin kopinaa. Kuusen 
kynttilät sytytettiin täyteen loistoonsa ja muut valot 
talossa himmennettiin. Vain tuvan suuressa avonai-
sessa takassa h ehkuivat hiilet kuin muistona äsken 
vielä loimottaneesta tulesta?

Ei aikaakaan, kun eteisestä kuului kopinaa, askelia ja 
laahaavaa ääntä ikään kuin jotakin vedettäisiin pe-
rässä ja lapsethan sen tietenkin heti arvasivat; pu-
kinkonttihan se oli äänen syy. Ovi aukeni. Punaiseen 
pukuun ja hiippalakkiin sonnustautunut valkopartai-
nen pukkihan se siinä seisoi ja kysyi heti kynnyksen 
yli päästyään: ”Onko talossa kilttejä lapsia?” Vastaus 
tuli kuorossa: ”Oon!” Yhteen ääneen laulamalla puk-
ki toivotettiin taloon tervetulleeksi: ”Joulupukki, jou-
lupukki valkoparta vanha ukki, oothan meille vanha 
tuttu, hiippalakki, harmaanuttu, eikö taakka paina 
selkää, käypä tänne emme pelkää...”. Pian päästiin 
lahjojen jakoon. Pukki tavaili paketteihin raapustet-
tuja nimiä ja perheen pienimmät juoksuttivat lahjat 
saajilleen. Kumma kyllä vaikka elämä oli niukkaa ja 
rauhan aikaa oli eletty vasta puolenkymmentä vuot-
ta, jokainen sai silti monta lahjaa. Minäkin yksi per-
heen pienimmistä pikkuisen auton, lämpimät villasu-
kat ja karkkipussin. Ilo oli ylimmillään ja pukki leikki 
ja laulatti joululauluja jonkin aikaa kanssamme. Eikä 
se tuntunut ketään haittaavan, että hänellä oli Sal-
me-tädin saappaat jalassaan. Pukin tehdessä lähtöä 
saattelimme hänet matkaan tutulla tervehdyslaululla: 
”Tuuthan taaskin ensi jouluun...”.

Joulu joulu tullut on, juhla armahainen...

Ilta vierähti pian, liiankin nopeasti leikkiessä ja laulel-
lessa ja pientä iltapalaa nauttiessa. Äiti alkoi patistella 
jälkikasvuaan petiin, sillä aamulla oli klo 5.00 varhai-
nen ylösnousu ja edessä kirkkomatka hevosen ve-
tämässä reessä. Ennen uneen vaipumista mielessäni 
kummitteli pitkään rekimatka. Enhän ollut sellaista 

kolmevuotiaana vielä kokenut. - Aamun koittaessa 
korviin kantautui äidin heleä lauluääni: ”Kello löi jo 
viisi, lapset herätkää...”. Kiireellä kaikki pukeutuivat 
jo illalla katsottuihin matkavaatteisiin ja pienimmät 
tietenkin puettiin - niin minutkin lämpimästi ruskei-
siin samettihousuihin ja pikkutakkiin. Varmaan näytin 
pyntätyltä ja pikkuvanhalta näissä reissutamineissa.

Noin puolen tunnin kuluttua olimme kaikki kirkko-
reessä. Mumma ja äiti istuivat reen peräpenkillä, 
isosiskot ja setä heidän edessään keskipenkillä. Me 
muut olimme reen lattialla ja paksut vällyt vedettiin 
kaikkien ylle suojaksi pakkaselta ja viimalta. Isä seisoi 
takana jalaksilla ja piteli ohjaksia ja niin polle nytkähti 
liikkeelle. Kun päästiin tielle sen vauhti kiihtyi juok-
suun ja vällyjen välistä tielle kurkkivana näin, kuinka 
lumitierat sen kintuista napsahtelivat reen korkeaan 
etuseinään ja osa lensi viuhuen ohitse. Ylistaron ko-
mian kirkon lähellä vauhti hiljeni taas kävelyksi ja isä 
ohjasti hevosen ja reen niille varattuun etupihaan. 
Siellä pollen eteen heitettiin heinätukko ja me muut 
läksimme muun väen kanssa kulkemaan kirkkoa koh-
ti.

Enkeli taivaan: Herramme Kristus on tänään 
teille syntynyt...

Turhaan ei kirkkoa kutsuttu ”komiaksi” niin suuri se 
oli. Istuimme kirkon keskiosassa, jonne mummoni 
tiensä raivasi. Tiesin myös isoisäni olevan vakiopai-
kallaan kirkossa. Perheen pienimpänä sain seistä 
mummani sylissä ja katsella ympärilleni, kun virren 
ja urkujen pauhu vyöryi ylitsemme kuin valtava aalto. 
Kirkko näytti olevan täynnä. Kirkkoväen yllä leijui us-
vainen höyry, mikä kieli siitä, ettei kirkkoa oltu saatu 
riittävän lämpimäksi.

Kirkon etuosaan syttyneet kirkkaat valot kiinnittivät 
katseeni kirkon kuoriin, jossa pappi avustajineen 
aloitteli messua. Hän näytti juhlavuudessaan ihan Isä 
Jumalalta. Hänellä oli yllään kauniisti kullankeltaisilla 
ja mustilla kotisteilla kirjailtu punainen kasukka, joka 
peitti hänet miltei kokonaan. Vain valkoiseen albaan 
puetut kädet liikkuivat, kun hän johdatti seurakunta-
laisensa joulun päiväsankarin juhlaan, rukouksiin ja 
lauluihin. Hänen olemuksensa haltioi pienen pojan 
niin täysin, että lähes kaikki muu jäi sen näyn edessä 
sivuseikoiksi. Lumoutuneena katselin tuota Jumalan 
miehen, papin toimintaa koko messun ajan. Mum-
monikin sen varmasti huomasi, koskapa jaksoi pitää 
minua seisomassa aina loppusiunaukseen saakka.

Kotimatka oli yhtä jännittävä, mutta silti jotenkin eri-
lainen. Vaikka olinkin pieni aavistin, että siinä kirkko-
matkassa ja joulukokemuksessa oli jotain niin unoh-
tumatonta, että se saisi pikkupojan kiinnittymään 
isiensä kirkkoon.

Kari Lähdesmäki

Tehtäväkuva, piirsi Juhana

25



Elil-Maginon kiipeää läähättäen Fasaelin tornin ylim-
mät portaat. - Hullu, hän sanoo itselleen, - hullu. 
Tämä ei ole turvallista.

Ilta on jo tummunut ja tähtien kuviot piirtyneet kirk-
kaiksi. Muurin ulkopuolella maailma on musta, mutta 
Herodeksen palatsin sisäpihoilla kanavat ja lammi-
kot välkkyvät sateenkaaren väreissä, kun tuhannet 
lamput on sytytetty ja kukkivien puiden kuvajaiset 
heijastuvat veteen. Kanavien varsilla seisovat prons-
sipatsaiden rivistöt, ja harvinaiset kivet säihkyvät 
puutarhaa ympäröivien salien lasitetuilla seinillä. Joi-
takin juhlapukuisia hahmoja liikehtii puiden katvees-
sa.

- Täällä ei voi luottaa keneenkään eikä mihinkään, 
Elil-Maginon ajattelee. - Herodekselle ihmishenki ei 
ole minkään arvoinen, ei edes omien poikien henki, 
jos joku saa hänen epäluulonsa herätetyksi.

Elil-Maginon asettuu muurin suojaan. Siitä saattaa 
nähdä Mariamnen sakaraharjaisen tornin, jonka au-
koissa legioonalaiset vartioivat. Tälle tornille Herodes 
on antanut rakkaimman vaimonsa nimen, sen vai-
mon, jonka elämän hän itse on panetteluja kuunnel-
tuaan tuhonnut.

 - Mariamnen tornin vartijat tuntevat minut ja tietä-
vät, että Herodeksen hovin magit saavat tarkkailla 
tähtien liikkeitä täällä, Elil-Maginon yrittää rauhoittaa 
mieltään. - Mutta palatsin muurien harjanteilla voi 
olla muitakin legioonalaisia, joiden nuoli lävistää sa-
lamannopeasti jokaisen liikkuvan varjon.

- Minulla ei ole vaihtoehtoja, Elil-Ma-
ginon toteaa taas. - Täältä minä näen 
parhaiten. Se yö on tämä yö, on pak-
ko olla. Minun on pakko nähdä.

Elil-Maginon kaivaa viittansa vyöstä 
kevyen käärön ja kiertää varovasti 
auki hauraan pergamentin. - Tuos-
sa, hän mutisee, - tuossa Jupiter 
ja Saturnus ovat jälleen tulleet ka-
lojen tähtikuvioon... Ne ovat koh-
danneet jo aikaisemmin, ja nyt ne 
lähenevät taas.

Vanhan miehen koukistunut sormi 
osoittaa pergamentin kuviota. Käsi 
liikkuu muistin käskystä, sillä tässä 
kelmeässä valossa kartan piirtoja 
ei voi tarkkaan nähdä. - Tuossa ne 
tämän mukaan kohtaavat, tänään 
tai huomenna, Jupiter ja Saturnus, 
ja alkavat yhtenä nousta ... niin se 
on. Seleukidien kalenteri ei petä.

El-Maginonin sydän tykyttää kii-
vaammin. Tätä aikaa hän on odotta-

nut, näitä päiviä, jolloin tähti nousee 
Jaakobista, niin kuin Kirjoituksissa on 
ennustettu. Tästä ajasta hänen su-

Joulunovelli
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kunsa on puhunut vuosisatoja, aina Juudan kunin-
kaan Jojakinin ajoista saakka. Hänen hallitessaan 
Juudaa babylonialaisten kuningas Nebukadnessar 
sotajoukkoineen valloitti Jerusalemin ja vei pakkosiir-
tolaisuuteen sekä Jojakinin hoveineen että kaikki Je-
rusalemin varakkaat ja asetti oman valtansa alaiseksi 
kuninkaaksi Sidkian.
- Kuninkaat nousevat valtaan ja kuninkaat katoavat, 
Elil-Maginon ajattelee. - Niin katosi Juudan valtakun-
ta, niin hävisi Babylonian loisto eikä heidän sodan-
jumalansa Marduk voinut auttaa. Ei kestänyt voima-
kas Assyria eikä Persian mahti. Ei ole muuta pysyvää 
kuin Herra, Israelin Jumala. Hän on se, joka johtaa 
kansojen kohtalot, ja häntä palvelevat tähtien joukot. 
Ihminen on ruoho, joka hetken kukoistaa ja sitten 
tuleen heitetään.

Elil-Maginon kumartaa nöyrästi päänsä. - Varjele mi-
nua, Israelin Pyhä, hän rukoilee. - Sinä annoit minun 
syntyä Kebarjoen varrelle, missä Juudan pakkosiirto-
laisten jäännös vieläkin palvelee Herraa. Sinä johdatit 
minut oppimaan akkadin kielen, sinä annoit tähdistä 
tiedon Susan oppineiden luona, sinä puhuit minul-
le Jesajan ja Miikan kautta ja sinä annoit mieleeni 
polttavan pakon nähdä Jerusalem. Niin minä olenkin 
tullut tänne ja nähnyt isieni kaupungin ja sinun temp-
pelisi, Herra Sebaot. Ole ylistetty, sinä Korkein! Varje-
le minua, sillä minä tiedän, mitä pian on tapahtuva.

Elil-Maginon vilkaisee taas ympärilleen. Hiljaista. Ei 
ketään. Ei vielä kirkasta tähteä kalojen kuviossa.

- Herodes ei ole oikea juutalainen, vaan näyttelee, 
Maginon toteaa. - Omaa valtaansa vahvistaakseen 
ja kansan suosion saadakseen hän on rakennutta-
nut tuon loistavan temppelin, johon katsovat ihaillen 
kaikki maailman kansat. Jumala tekee mitä tahtoo 
ja kenen kautta tahtoo, hän jopa rakentaa itsellensä 
huoneen rikollista hallitsijaa työmiehenään käyttäen. 
Sinun teitäsi minä en ymmärrä, Sinä Israelin Suuri.

- Minä halusin tavata Jerusalemin magit, Elil-Maginon 
kertaa muistojaan, - minä halusin löytää tähtientut-
kijat ja ennustajat ja oppia heiltä lisää. Mutta heille 
minä en ollut mitään, pelkkä raihnas kulkija, turha 
mies, joka pyrkii hovin taitajien joukkoon. Varmuu-
den vuoksi Herodes otti suojiinsa minut, kun olin esi-
tellyt tietojani. En minä kaikkea paljastanut eivätkä 
varmaan nämä toisetkaan omia oppejaan ja taikuuk-
siaan - sillä taikuuksia heidän ennustuksensa ovat. 
Sen kuitenkin tajusin pian, että heidän tietonsa on 
vailla Kirjoitusten pohjaa ja heidän puheensa kunin-
kaan mielistelyä.

- Sinä siinä, mitä asiaa sinulla on tänne? vihainen 
miehenääni kysyy, ja voimakas koura tarttuu Elil-Ma-

ginonin olkapäähän. Elil-Maginon kääntyy, ja samas-
sa Herodeksen sotilas tempaisee hänet mukaansa. 
- Kiitä onneasi, jos en nyt ammu sinua, mies ärisee.
Hän raahaa Elil-Maginonin vartiosotilaitten päällikön 
eteen, mutta ennen kuin yhtä sanaa on vaihdettu, 
päällikkö karjahtaa: - Päästä äkkiä irti tuo ukko! Siinä 
on taas yksi Herodeksen tähtienlukija.

Samassa sisäpihan raskaat portinpuoliskot lennähtä-
vät auki. Vartijat saattelevat sisään kolme komeapu-
kuista muukalaista.
- Nämä idästä tulleet herrat tahtovat kunnioittaa tä-
hän linnaan syntynyttä juutalaisten kuningasta nyt 
heti yöllä, vartija sanoo ja nauraa hohottaa. - Sano-
vat että heillä on lahjoja mukanaan.
Vieraat eivät ymmärrä roomalaisten sotilaiden kiel-
tä. Heitä näyttää loukkaavan vartijan käytös, mutta 
heidän ryhtinsä pysyy suorana ja väsyneillä kasvoilla 
säilyy määrätietoinen ilme.

Elil-Maginon säikähtää. Yhtään prinssiä ei ole tässä 
palatsissa syntynyt, ja jos olisi, Herodes olisi toimit-
tanut hänet heti paikalla päiviltä pois. Vai onko ken-
ties tämä jo tapahtunut, vaikka kukaan ei tiedä? Nuo 
miehet ovat joka tapauksessa vaarassa, todella suu-
ressa vaarassa. Ja miksi he eivät odottaneet huomi-
seen? Herodeshan juhlii nyt eikä suvaitse häirintää.

- Vaiti heti, tomppeli, päällikkö sihahtaa vartijalle. - 
Viekää nämä vierashuoneisiin. Käskekää tuoda ruo-
kaa ja katsokaa, että saavat kaikkea mitä tarvitsevat. 
Ettekö te kääpiöt näe, että nämä ovat ylhäisiä? Minä 
en halua heidän takiaan Herodeksen vihaa enkä toti-
sesti tiedä, mistä tässä on kysymys.

Pienessä huonekopperossaan ulkomuurin kupeessa 
Elil-Maginon sytyttää öljylampun. Uni ei tule, ei voisi-
kaan tulla. -Tämä yö on se yö, jona tähti nousee, on 
varmasti, hän toistelee.
- Miksi en lähtenyt jo Betlehemiin? Panttia vastaan 
olisin voinut lainata aasin. Mutta muuta pantattavaa 
ei ole kuin ikivanhat kartat ja tuo kultarahojen arvoi-
nen kalenteri, ja niistä en ikinä luovu. Muuta rahaa 
ei ole, koska Herodes ei maksa minulle. Minähän en 
ennustele hänen mielikseen.

Levottomana Elil-Maginon alkaa taas tutkia tähtien 
liikkeitä kartalla.
- Kyllä, tuo tuossa on Mars. Se merkitsee valtaa. Nyt 
se on lähenemässä kalojen kuviota, joka tarkoittaa 
tätä maata. Jupiter on kohtaamispaikassa, isätähti 
Jupiter ja poikatähti Saturnus loistavat kohta yhdes-
sä... niin se menee... juutalaisille syntyy poikalapsi 
joka saa vallan... ja minä tiedän, että se lapsi syntyy 
Betlehemissä... minä tiedän sen profeetoista... ja se 
lapsi on suurempi kuin kukaan keisareista tai kunin-
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kaista. Hänen rinnallaan Herodes on neulankärjen 
kokoineen piste. Nuo ylhäiset vieraat tietävät jotain 
myös. Eivät he muuten lahjojaan toisi. Se syntyvä 
lapsi on vaarassa ja vieraat ovat vaarassa... Armahda 
meitä, Herra Sebaot, suojele kuningaslasta!

Elil-Maginon nousee hätäisesti, kääriytyy viittaansa ja 
lähtee uudestaan Fasaelin tornin muuria kohti. Kor-
keudessa säteilee uusi tähti. Se näyttää liikkuvan hi-
taasti Betlehemiä kohti.

Elil-Maginon luulee sydämensä pysähtyvän. - Huo-
maavatko nuo vieraat miehet tämän? Nyt heidän pi-
täisi äkkiä lähteä täältä. Ja minunkin...
Hän palaa takaisin muurikoloonsa ja alkaa haalia ko-
koon vähäisiä tavaroitaan.

Kukonlaulun jälkeen pronssihaarniskainen sotilas tu-
lee hakemaan Elil-Maginonin.
- Äkkiä nyt, hän hoputtaa. - Herodes tahtoo heti pai-
kalla eteensä sinutkin. Hän on raivoissaan kuultuaan, 
että ylhäisiä kuningaslapsen etsijöitä ei ole heti illalla 
tuotu hänen eteensä. Siellä ovat jo kaikki hovin magit 
eikä yksikään osaa selittää mitään.

- Te olette kelvottomia kaikki tyynni! Herodes huutaa 
hurjana, kun Elil-Maginonia tuodaan hänen eteensä. 
- Kaikki tyynni, te tyhjäpäät! Minä ruokin teidät, mut-
ta te ette osaa sanoa minulle, kenen lapsi se uusi 
valtias on! Miten minä voisin lähettää tervehdykseni 
hänelle, kun en edes tiedä, mihin se pitäisi lähettää! 
Minä haluan antaa kultaa uudelle kuninkaalle, ym-
märrättekö?
- Kyllä minä ymmärrän, Elil-Maginon ajattelee. - Noin 
riehuu se mies, joka pelkää kruununsa putoavan. 
Mutta minähän en paljasta mitään. Se lapsi on kät-
kettävä, on piilotettava juutalaisten kuningas.

Suuri hätä valtaa Elil-Maginonin mielen. Hän haluaa 
syöksyä ulos, mutta ei ehdi ennen kuin Herodes on 
äkännyt hänet.
- Ja sinä siinä, surkimusten pääsurkimus, tietävätkö 
sinunkaan taikakalusi yhtään mitään?
 - Minulla ei ole taikakaluja, Elil-Maginon sanoo.
- Ei taikakaluja! Painu tiehesi, arvoton nahjus! Sinus-
ta ei saa näkyä enää karvaakaan tässä palatsissa!

Elil-Maginon kompuroi ulos. Oviaukossa hän tönäisee 
kahta rabbia, pyytää anteeksi ja häviää asuntokop-
peroonsa. Sieltä hän sieppaa viittansa, lamppunsa, 
karttansa ja kalenterinsa ja kiirehtii jännityksestä tä-
risten ulkomuurin portille.
- Mihin kiire, ukkoparka, vartija kysyy.
- Herodes käski poistua, Elil-Maginon vastaa.
- Olen samaa mieltä, toinen vartija sanoo. - Alahan 
laputtaa.

Vartijat sulkevat portin. Elil-Maginon tietää, että rab-
bit osaavat profeetta Miikan kirjoitusten mukaan il-
moittaa Herodekselle, missä juutalaisten kuningas 
syntyy. Hän tietää, että vieraat etsivät sitten lapsen 
Betlehemistä. Hän tietää, että lapsi on toimitettava 
äkkiä Herodeksen vimmalta turvaan. Hädissään hän 
lähtee juoksemaan Betlehemin tielle.

Iltapäivällä Elil-Maginon herää kipuun. Ohimossa jys-
kyttää niin kuin kimmastunut seppä purkaisi vihaan-
sa lyömällä häntä moukarilla. Päätä ei voi kääntää, 
mutta kädellä tunnustellessaan hän huomaa verta 
valuneen kiville, joiden päällä hän makaa hämärässä 
luolassa. Jokin utelias eläin haistelee häntä. - Koira, 
kulkukoira, hän päättelee. Koira nuolaisee häntä. Hi-
taasti hän yrittää vetäytyä luolan suuaukolle.
- Vettä, hän kuiskaa. - Vettä.
Kun hän seuraavan kerran tulee tajuihinsa, hänen 
vieressään seisoo mies, lammaspaimen, joka ojentaa 
juomapulloaan.
- Olit vähällä kuolla, mies sanoo. - Juo tästä.
Hän kaataa pullosta Elil-Maginonin suuhun haaleaa 
nestettä pieninä lirauksina niin kuin ruokkisi karitsaa. 
- Pian Betlehemiin, Elil-Maginon yrittää sanoa.

On jo myöhäinen ilta, kun Elil-Maginon lasketaan ka-
melin selästä Betlehemin porttien edustalla. Kauppias 
Semanja yöpyy tässä karavaanien lepopaikassa. Hän 
on armollisesti ottanut huostaansa rosvojen hakkaa-
man Elil-Maginonin ja antanut tälle osan ruoastaan. 
- Tiedätkö mihin olet menossa nyt? hän kysyy, - Tän-
nekin voit jäädä.
Elil-Maginon kiittää ja sanoo jaksavansa yksin perille, 
vaikka ei tiedä, mihin on menossa. Hän kävelee hor-
juen muurin ulkopuolta pohjoista kohti. On lempeä 
yö, ja öljytarhojen takana rinteillä nukkuvat suuret 
temppeliä varten kasvatettujen lampaitten laumat. 
Vanha mies liikkuu vaikeasti, istuu välillä tien ohessa 
ja juo paimenen antamasta pullosta. Hän on kuole-
manväsynyt, ja hänen päänsä tuntee jokaisen aske-
leen kipeänä tärähdyksenä. Mitään varusteita hänellä 
ei ole, kartat ja kalenteri ovat hävinneet. Niistä hän ei 
jaksa välittää. - Kuningaslapsi, syntyikö kuningaslapsi 
jo, ovatko Herodeksen sotilaat tulossa? hän kyselee 
ja tuntee tuskansa kasvavan. Taivaalla vaeltaa hiljak-
seen tähti, kirkkaampi ja suurempi muita. Väsynyt 
vanhus vajoaa lepäämään muurin suojaan.

Yhtäkkiä korkeudessa leimahtaa suuri valo. Se loistaa 
ja kipunoi niin, että Elil-Maginonin silmät sulkeutuvat. 
Jostain kaukaa alkaa kuulua ihmeellinen musiikki, tu-
hannet ja tuhannet huilunkirkkaat äänet laulavat ylis-
tystä. Elil-Maginon tuntee ilon hyökyaallon nousevan 
niin voimakkaana, että se voisi käydä hänen ylitseen 
eikä häntä enää olisi. Olisi vain avaruuden suuri soit-
to, taivaitten laulu ja Herran Sebaotin kunnian ylistys 
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olevaisuuden rannasta rantaan.
- Messias on syntynyt, hän sanoo hiljaa.

Tie kääntyy kaupungin pohjoista porttia kohti. Lähel-
lä sitä on rinteessä luolamainen syvennys, ilmeisesti 
muurin lähellä olevan majatalon talli.
- Minä uneksin, Elil-Maginon sanoo. - Tähtihän on 
tuon tallin päällä.
Hän nousee seisomaan kuitenkin. Tallista tulee jouk-
ko paimenia kasvot loistaen. Yksi huomaa vanhuksen, 
viittaa kädellään tallia kohti ja sanoo ääni vavahtaen:
- Meille on syntynyt Vapahtaja. Enkeli ilmoitti sen.
- Minä tiedän jo, Elil-Maginon sanoo. Hän astelee 
hiljaa talliin, näkee väsyneen, hyvin nuoren äidin ja 
huolestuneen näköisen isän, joka yrittää raivata tilaa 
vaimonsa ja tallin syöttökaukalon ympärille. Heinien 
päällä makaa kapaloihin kääritty lapsi.

Elil-Maginon laskeutuu polvilleen seimen viereen. - 
Minun kuninkaani, hän ajattelee järkyttyneenä, - mi-
nun rakas kuninkaani! Miten heikko ja pieni! Kuinka 
sinä uskalsit syntyä tänne? Minä tahdon suojella si-
nua.

Elil-Maginonista tuntuu, että aika katoaa. Vuosisato-
jen odotus on mennyt. On vain tämä pyhä hetki, viat-
toman lapsen kirkkaat silmät, Jumalan äärettömän 
rakkauden läsnäolo, täydellinen, syvä ilo.
Tallin ulkopuolella on vielä kirkasta. - Ne vieraat ku-
ninkaat eivät siis ole vielä ehtineet tänne. Herodes ei 
tiedä vielä. Minä jään odottamaan, Elil-Maginon päät-
tää. Hänen uupuneessa mielessään jatkaa sointiaan 
taivainen riemulaulu. - Aika on täyttynyt. Jumala, Is-
raelin pyhä, toteuttaa sanansa. Herran suunnitelmaa 
ei kukaan voi horjuttaa. Se toteutuu. Messiaslapsi 
tulee saamaan kaiken vallan eikä hänen valtakunnal-
laan ole loppua.

Elil-Maginonin huoli väistyy. Suuri rauha valtaa hänet. 
- Sinä, Herra Sebaot, sinä johdat minua vieläkin, hän 
rukoilee.

Eeva Takala-Lähteenmaa

Maalaukset Eeva Takala-Lähteenmaa
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Joulukortteja
Evankelinen lähetysyhdistys 
- ELY ryn työn tukemiseen

Pyhä perhe

Tähti

Musta lyhty

2,50€/kpl
  10kpl/20€

2-osaiset kortit
- sis. kirjekuoren

1-osaiset kortit ale-hintaan

    0,50€/kpl   10kpl/4€

1.
2.

3.

6.

Sisäosan tekstinä: 
”Joulurauhaa ja 
Siunattua 
Uutta Vuotta”

Takaosa ilman tekstiä tai tekstinä: 
Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta.

Elyn tuottama Onnelliset vaeltajat levy

1. JEESUS LUONA RISTISI
2. KIITOSMIELIN LAULAA TAHDON
3. KUULE ISÄ TAIVAAN
4. KUULKAA KEITÄ MESTARI
5. LAPSUUDEN USKO
6. ME LAPSET PIENET RIENNÄMME
7. LENSI MAAHAN ENKELI
8. PÄIVÄ VAIN JA HETKI KERRALLANSA
9. PIKKULINTU RIEMUISSAAN
10. TAIVAS SYLISSÄNI
11. TUOMME LUOKSE JEESUKSEN
12. VAELTAJA

Levy on jatkoa Laula kanssani-tilaisuuksiin tuotetulle Kuninkaan lap-
set levylle. Levy on tarkoitettu niin yhteislaulutilaisuuksiin kuin koti-
käyttöön. Toiveena on, että tekijöiden motto voisi toteutua: Laulam-
me yhdessä!

Levy on tuotettu yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Muka-
na suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mm. Peter Joukainen, 
Jussi Laine, Sanna Vihervirta ja Harjun lapsikuoro.

Lahjaksi tai omaksi iloksi!

DVD

20€
CD

15€

Tilaukset ja tiedustelut:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net
Tai työntekijöiltä Elyn tilaisuuksissa.
Hinnat sis. alv. 24%.

5.

4.

Erkki Helle

Viittatiellä

”Tihkusateessa, pilvien leijuessa kasvojen tasalla, tavoittelimme 
Ounastunturin lakea. Aioimme oikaista viittatieltä, mutta hetken 
kuljettuamme palasimme takaisin toistellen menneitten sukupol-
vien neuvoa: ’Viittatieltä ja Jumalan sanasta ei ole hyvä poiketa.’”

Erkki Helle on vuosien aikana vetänyt lukuisia 
vaelluksia Lappiin. Omaa vastuutaan Hyvän 
Paimenen apupaimenena Erkki Helle on kan-
tanut vuosikymmenten ajan kirjoittaessaan 
pieniä ”Pysähdy hetkeksi” tekstejä Keskisuo-
malainen–lehteen. Viittatiellä on kokoelma lyhyitä kirjoituksia, jotka 
tahtovat pitää meidät elämän eri vaiheissa oikealla tiellä, Kristus–tiel-
lä. Sillä sitä tietä kulkeva pääsee varmasti perille.
Siksi iloiten voin suositella tätä kirjaa jokaisen omalle yöpöydälle tai 
tuliaiseksi naapurille.

Tilaukset:
Armonkirjat, Henry Virtanen, p. 045 110 8320 
tai Elyn työntekijöiltä ja toimistolta.

Ovh

12,90€/kpl



Todellinen tuhannen taalan kysymys

Ennen kuin voimme etsiä jotain tähti-ilmiötä, mei-
dän on tiedettävä, minkä ajankohdan tähtitaivaasta 
on kysymys. Todellinen tuhannen taalan kysymys on 
siksi, milloin kuningas Herodes kuoli. Matteus sanoo, 
että Jeesus syntyi Herodeksen vielä eläessä. Juutalai-
selta historioitsijalta Josefukselta, joka oli liki Jeesuk-
sen aikalainen, (synt. n. 37, kuol. 100 jKr.) on tieto, 
että Herodes kuoli vähän pääsiäisjuhlaa ennen sattu-
neen kuunpimennyksen jälkeen, mutta milloin tuo pi-
mennys oli, sitä hän ei kerro. Reilun parin vuosisadan 
ajan tuona pimennyksenä on pidetty vuonna 4 eKr. 
maaliskuun 14. päivänä tapahtunutta pimennystä. 
Pimennys oli kuitenkin vain osittainen ja sattui lisäksi 
pikkutunneilla, joten kovinkaan moni ei sitä varmaan-
kaan ole edes huomannut. Kokonaan toisenlainen oli 
seuraava, tammikuun 9. päivän iltana vuonna 1 eKr. 
sattunut täydellinen pimennys. Pimennys sopii erin-
omaisesti myös muihin ajasta oleviin tietoihin.

Kuningas Herodes oli kuolemansairas, jonka vuoksi 
hänet kiikutettiin Jerusalemista alas Jerikoon, jonka 
ilmasto on suorastaan hyväilevä ylhäällä Jerusalemis-
sa vallinneeseen kolkkouteen. Toimenpiteestä ei ollut 
kuitenkaan apua ja niin hänet vietiin vielä noin 40 
kilometrin päässä Kuolleen meren koillisosassa ole-

Tämän joulun tähtitaivas on mielenkiintoinen. Kasvava Kuun sirppi on lähinnä Maata juuri 
jouluaattona eli 24.12. Kapeanakin se siis on tavallista suurikokoisempi ympyrän osa. Seu-
raavaksi kirkkain kohde taivaalla on planeetta Jupiter, joka tosin nousee itäkoillisesta vasta 
iltayöllä, mutta on jo aamuisella taivaalla korkealla etelässä. Myöhään aamuiselle taivaal-
le myös nousee itäkaakosta rengasplaneetta Saturnus. Venus, joka paremmin tunnetaan 
aamu- tai iltatähtenä ei valitettavasti nyt näy, mutta Jeesuksen syntymän aikoihin sekä Jupi-
ter että Venus olivat hyvin näkyvissä. Ne ja niiden liikkeet lienevät myös selitys siihen, mikä 
Raamatussa mainittu Betlehemin tähti oli (ks. Matt. 2:1-10).
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vaan Kallirhoe-nimiseen paikkaan, jossa on rikkiläh-
teitä. Täällä Herodes voideltiin yltä päältä hunajalla 
sillä seurauksella, että hän tuli kalmankalpeaksi. Hoi-
dot oli lopetettava ja paluu Jerikoon oli edessä. Nyt 
kuningas myös itse aavisti loppunsa olevan lähellä. 
Pelättynä ja itsevaltaisena hallitsijana hän ei kuiten-
kaan voinut olla varma siitä, että kansa suree hänen 
poismenoaan. Sitä varten hän keksi kavalan juonen. 
Herodes kutsutti eri puolilta maata juutalaisten joh-
tomiehet Jerikoon ja suljetutti heidät hevosajora-
dalle antaen jälkeläisilleen käskyn surmata heidät 
kohta kun hän on kuollut. Onneksi johtomiehille ei 
kuitenkaan käynyt näin. Vain viisi päivää ennen kuo-
lemaansa Herodes vielä sai keisari Augustukselta lu-
van surmata poikansa Antipaterin, joka oli vehkeillyt 
häntä vastaan tarkoituksenaan päästä itse hallit-
sijaksi. Herodeksen hautaus oli sitten hänen oman 
määräyksensä mukaisesti komeampi kuin kenenkään 
hallitsijan sitä ennen. Kaikkeen tapahtuneeseen meni 
runsaasti aikaa, varovaisestikin arvioiden noin 8-10 
viikkoa. Vuonna 4 eKr. sattuneen kuunpimennyksen 
ja pääsiäisjuhlan väliä oli kuitenkin vain 29 päivää eli 
aivan liian vähän noille tapahtumille. Vuonna 1 eKr. 
sattuneen kuunpimennyksen ja pääsiäisjuhlan väli oli 
sitä vastoin liki kolme kuukautta eli 89 vuorokautta, 
lähes ihanteellinen aika sen välisille tapahtumille.

Tiedämme lisäksi, että kirkkoisien (joilla tarkoitetaan 
kirkon merkittäviä opettajia 1. vuosisadalta aina 5. 
tai jopa 7. vuosisadalle jKr.) mukaan Jeesus syntyi 
vuonna 3 tai 2 eKr. Vanhasta juutalaisesta paastokää-
röstä, ns. Megillath Taanithista voi lukea, että Hero-
deksen kuolinpäivä oli tammikuun 28. päivä tai päivä 
sitä ennen tai jälkeen vuonna 1 eKr. Myöskin Rooman 
vanhojen vuosikirjojen eli annaalien mukaan koko 

suuressa valtakunnassa vallitsi rauha vuosien 7-2 
eKr. välillä. Tiedämme kuitenkin, että kohta Herok-
sen kuoleman jälkeen syttyi ns. Varuksen sota, joka 
oli raakuudessaan niin julma, että pääsiäisjuhlatkin 
olivat lähellä peruuntumista. Herodeksen kuolemaa 
edeltävä kuunpimennys ei siten ole voinut olla vuo-
den 4 eKr. pimennys, sen osittaisuudestakin johtuen. 
Sen sijaan vuoden 1 eKr. täydellinen pimennys on 
sopiva. Nämä ja monet muut Josefuksen kertomat 
asiat, jotka tapahtuivat kuunpimennyksen ja Hero-
deksen kuoleman välillä, ovat saaneet tutkijat entis-
tä vakuuttuneimmiksi siitä, että Herodes on kuollut 
vasta vuonna 1 eKr., jolloin myös Jeesuksen syntymä 
on tapahtunut enintään pari vuotta aikaisemmin eli 
kuten kuningas Herodes määräsi: ”Betlehemissä ja 
sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja 
sitä nuoremmat pojat” (Matt. 2:16). Vuosina 3 ja 2 
eKr. oli tähtitaivaalla myös erikoista katsottavaa.

Hienon hieno tähtispektaakkeli

Ilmiö alkoi vuonna 3 eKr. elokuun 12. päi-
vänä, jolloin Jupiter nousi yhdessä Venuk-
sen kanssa aamutaivaalle eli aivan niin kuin 
Matteus kertoo tietäjien nähneen ”hänen 
tähtensä nousevan taivaalle” (Matt.2:2). 
Kymmenen sitä seuraavan kuukauden ai-
kana Jupiter ohitti kolme kertaa Leijonan 
tähtikuvion kirkkaimman tähden, kunin-
gastähti Reguluksen, muodostaen taivaalle 
kuin kruunun ennakoiden näin hallitsijan 
syntyä. Kesäkuun 17. päivänä vuonna 2 
eKr. planeetta kohtaa uudelleen Venuksen, 
mutta nyt matalalla iltataivaalla. Maasta 
katsottuna näyttää siltä kuin taivaalle oli-
si syntynyt uusi kirkas tähti. Kun planeetat 
erkanivat, Jupiter kulki taivaalla länteen 
eli Babyloniasta katsottuna, josta tietä-

Jupiter ja kolme kuuta.

Hämärtyvä ilta.
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jät ilmeisesti olivat kotoisin, kohti Juudeaa. ”Tähti” 
kirjaimellisesti ”kulki heidän edellään” (Matt. 2: 9). 
Joulukuussa planeetta oli Maasta katsottuna kierto-
ratansa uloimmassa sivupisteessä, jolloin se saattoi 
liikkua vain meitä kohti tai meistä poispäin eli ei juu-
ri lainkaan sivusuunnassa. Planeetta toisin sanoen 
näytti pysyvän liki paikallaan. Eli jälleen, kuten Mat-
teus kirjoittaa: ”kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, 
missä lapsi oli, se pysähtyi siihen” (Matt. 2:9). On siis 
enemmän kuin mahdollista, että Betlehemin tähti oli 
planeetta Jupiter tai se mitä sille tapahtui juuri näinä 
vuosina 3 ja 2 eKr.

Legenda vai todellinen tähti

Historian aikana tähti-ilmiöstä kertovaa tekstiä on py-
ritty ymmärtämään eri tavoilla. On ensinnäkin väitet-
ty, että kertomus on vain kaunis, myyttinen legenda. 
Mutta jos näin olisi, miten on mahdollista, että juu-
talainen mies, Matteus Syyrian Antiokiasta, olisi voi-
nut kirjoittaa ja säilyttää tällaisen juutalaisia syvästi 
loukkaavan kertomuksen. Ei mikään ollut heistä sen 
alentavampaa kuin että vieraan, vieläpä pakanakan-
san edustaja tulee heidän maahansa ja löytää heidän 
oman messiaansa ennen heitä. Tämä ei voinut olla 
mahdollista. Toisten mielestä ilmiö on ollut yliluon-
nollinen, jonkinlainen ihmetähti, jota on turha etsiä 
taivaalta. Enkeli-ilmestys tai vastaava saattaisi tulla 
kyseeseen. Matteuksen teksti ei anna kuitenkaan 
vaihtoehdolle mitään mahdollisuutta. Enkelistä on 
hänen teksteissään aina eri ilmaisu. Kirjoittaja puhuu 
myös tähti-ilmiöstä tavalla, joka selvästi on oikeasti 

luonnossa tapahtunut näytelmä. Itse tähdestä on hä-
nellä myös sana, joka ei tarkoita muuta kuin taivaalla 
loistavaa tähteä tai tähtirykelmää. On lisäksi muistet-
tava, että kreikankieli on hyvin rikas ja ilmaisuiltaan 
tarkka. Siinä on liki jokaiselle asialle tai esineelle oma 
sanansa. Esimerkiksi me voimme puhua suomen 
kielessä kuusesta sekä metsässä kasvavana puuna 
että lukusanana, mutta kreikassa tällainen saman 
sanan käyttö kahdessa eri merkityksessä on mahdo-
ton. Kolmanneksi tähti on nähty todellisena, taivaalla 
näkyneenä fysikaalisena kohteena. Sitä mukaa kuin 
tutkimus on edistynyt, voi sanoa, että todisteet ovat 
vahvistuneet tämän vaihtoehdon puolesta. Se vaatii 
sekä Raamatun, sen kreikankielisen tekstin että täh-
titieteen tuntemusta.

Merkillisellä tavalla palaset näyttävät yllä esitetyllä 
tavalla loksahtavan paikoilleen. Mahdollisesti kuiten-
kaan koskaan emme saa täydellistä varmuutta siitä, 
mitä Betlehemissä aikoinaan tapahtui. Se kuitenkin 
on varmaa, että tieteellisesti ei voida väittää, ettei 
Betlehemin tähti-ilmiö olisi kerran tapahtunut. Kuten 
tietäjät löysivät perille tähden avulla, sinäkin voit tänä 
päivänä löytää Jeesus-lapsen Jumalan sanan avulla. 
Ota siis esille pyhä kirja Raamattu, syvenny ja tutki 
sitä. Siinä on totuus.

Risto Heikkilä

Kuvat Risto Heikkilä

Tehtäväkuva, piirsi Juhana
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”Pitäkää huoli siitä, että sinä päivänä teillä on puh-
das, vastasilitetty puku päällä”.
Nuorempia enkeleitä tällainen huomautus vähän 
kummastutti. Ainahan heillä on valkoinen puku, miksi 
siitä pitää erikseen mainita. Olisiko nyt jotakin aivan 
erityistä tapahtumassa? Mutta he painoivat päivä-
määrän tarkoin mieleensä ja kävivät usein varmista-
massa, että puku oli varmasti siisti ja silitetty.

Kovin jännittävää

Kun se päivä lähestyi, nuorimmat enkeleistä olivat 
vähän hermostuneita. Kovin tarkkaan he eivät tien-
neet, mitä oli tulossa. Mutta kaikesta näkyi, että jo-
takin suurta, ehkäpä aivan ainutkertaista oli edessä. 
Asiat valmisteltiin hyvin. Tässä ei nyt tehdä pienin-
täkään virhettä. Kaikki suoritetaan juuri niin kuin on 
suunniteltu.
Sitten vihdoin koitti odotettu päivä. Enkelit kokoon-
tuivat yhteen ja vanhemmat, kokeneemmat, jotka 
olivat saaneet vastuun tehtävän hoitamisesta, kertoi-
vat tulevasta.
”Ensi yönä me kaikki menemme vierailulle maan 
päälle. Me menemme sinne yön synkimmällä hetkel-
lä, silloin, kun on täysin pimeää.”
Onpa jännää, ajattelivat pikkuenkelit. Mekin pääsem-
me mukaan. Varmaan menemme johonkin hienoon 
kuninkaanlinnaan. Varmaan sielläkin on tehty valmis-
teluja, paikat siivottu, ihmiset odottavat meitä pyhä-
puvuissaan. Ehkä sielläkin on kuoro, joka laulaa.

Pahalta haisevia paimenia

”Me tapaamme kedolla muutamia lammaspaime-
nia. Varmaan useimmat heistä nukkuvat, tai ainakin 
nuokkuvat nuotioidensa äärellä. Siksi meidän pitää 
mennä varovasti, että he eivät kovasti pelästyisi”, jat-
koi johtajaenkeli puhettaan.
Paimenia, lampaita, ajattelivat pikkuenkelit. Mutta 
eivätkö paimenet ole likaisia ja haise pahalle? Onko 
heille kerrottu etukäteen, että he ovat ehtineet käydä 

pesulla ja vaihtaa puhtaat vaatteet? Lampaillakin on 
varmasti takkuiset turkit.
Johtajaenkeli näki nuorten enkelien ilmeistä, mitä he 
miettivät.
”Eivät paimenet tiedä asiasta mitään. Eivät he ole 
käyneet pesulla eikä heillä ole juhlavaatteita. Eivät 
he meitä odota, ja sitä minäkin vähän mietin, miten 
he meidän tuloomme suhtautuvat.”
Enkeli jatkoi puhettaan:
”Juuri tämä tekee vierailustamme niin ainutkertaisen. 
Se kertoo kaikkien tärkeimmän siitä, millainen mei-
dän Jumalamme on.”
”Meillä on sellainen viesti, että se muuttaa kaiken. Se 
on aivan ainutkertainen viesti. Ja me kerromme sen 
ensimmäisenä paimenille siksi, että jokainen ihminen 
voisi ymmärtää sen viestin koskevan juuri häntä, jo-
kaista ihmistä”

Miten sinne voisi mennä?

Mikähän se sellainen viesti on, ajattelivat pienet en-
kelit. Loisiko Jumala maailmaan toisen auringon? Tai 
tekisikö Hän uusia hedelmäpuita, sellaisia luumupui-
ta, joista voisi aina, vuoden jokaisena päivänä poimia 
luumun suuhunsa? Pikku enkeleiden mielestä nimit-
täin luumut olivat kaikkein parasta, mitä he tiesivät.
”Jumalan Poika syntyy ihmiseksi maailmaan”, sanoi 
johtajaenkeli henkeään pidätellen. 
Silloin enkeleiden kesken syntyi kuhina. Jumalan Poi-
ka syntyy maailmaan. Ihmiseksi.
Mutta eihän maailma ole sopiva paikka Jumalan Po-
jalle, ajattelivat pikkuenkelit. Maailmassahan on pal-
jon pahaa, siellä ihmiset kiusaavat toisiaan, sotivat 
keskenään, puhuvat pahaa ja tappelevatkin. Miten 
Jumalan Poika voisi sinne mennä?
Varmasti meille tulee paljon tehtäviä, kun meidän 
kuitenkin on koko ajan suojeltava Häntä, että mitään 
pahaa ei tapahtuisi. Mutta toisaalta, varjelemaanhan 
meidät enkelit on opetettu.

Pekka-pappi kertoo
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Nyökyteltiin kumminkin

”Jumalan suunnitelma on aivan käsittämättömän hie-
no. Sellainen, että ei sitä kukaan meistä enkeleistä, 
saati sitten kukaan ihminen, olisi voinut keksiä”, jat-
koi johtajaenkeli puhettaan.
”Jumala on katsellut maailman pahuutta, ja sitä, 
kuinka ihmiset tekevät kaikkea pahaa toisilleen. He 
ovat unohtaneet Jumalan ja kuvittelevat olevansa 
suuria sankareita ja saattavat itsetunnossaan kaiken 
aivan sekaisin”.
Enkelit nyökyttelevät. Olivathan he nähneet, millaista 
elämä maailmassa oli. Tai nuoremmat enkelit eivät 
olleet nähneet, olivat vasta kuulleet vanhemmilta, 
mutta hekin nyökyttelivät asiantuntevan näköisesti.
”Jumalan Poika menee maailmaan. Hän avaa ihmisille 
aivan uuden tien Jumalan luo. Sitä tietä voidaan kut-
sua vaikkapa anteeksiantamuksen tieksi. Tai armon 
tieksi. Se on sellainen tie, että se on avattu kaikille”.
Taas enkelit nyökyttelivät, vaikka nyt ei kukaan oikein 
asiaa käsittänyt. Mutta nyökyttelivät kumminkin.

Sitten liikkeelle

Niin tehtävä tuli kaikille selväksi. Ja kun tuli ilta, oli 
kaikilla vitivalkoinen, puhdas ja silitetty puku yllä. Ja 
niin lähdettiin. Matkalla oli sovittu, että johtajaenke-
li menee ensin, etteivät paimenet liiaksi pelästyisi. 
Muut enkelit voisivat seurata sivusta. Enkeleillä näet 
on sellainen taito, että he voivat olla näkymättömiä, 
vaikka olisivat aivan lähellä.

Suuri hetki

”Älkää pelätkö”, sanoi johtajaenkeli. Mutta kaikki 
huomasivat, kuinka lujaa paimenet, raavaat miehet 
pelästyivät.
”Älkää pelätkö”, johtajaenkeli toisti. ”Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään 
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. 
Hän on Kristus, Herra”.
Enkeleistä oli jännää seurata miten paimenten ilme 
muuttui pelosta hämmästykseksi. Heistä näki selväs-
ti, että eivät he käsittäneet, mitä enkeli sanoi.
Johtajaenkeli sanoi vielä, että paimenet voisivat 
mennä läheiseen kylään ja sieltä he löytäisivät pie-
nen lapsen kapaloituna seimessä.
Sitten tuli se suuri hetki. Nyt me kaikki tulemme esiin.
Pienet enkelit halusivat tulla eturiviin ja rinta kaarella, 
suu apposen auki he aloittivat: ”Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa”. Tätä laulettiin monta kertaa, ja vaikka joh-
tajaenkeli yritti näyttää, että pienempikin ääni ehkä 
riittäisi, eivät pikkuenkelit siitä välittäneet, vaan lau-
loivat niin paljon kuin ääntä lähti.

Varmaan uusiakin tehtäviä

”Olipahan reissu”, puhelivat pikkuenkelit keskenään 
nukkumaan mennessään. Eivätkä he aavistaneet, 
kuinka suurta asiaa he olivat saaneet olla kertomas-
sa. Mutta kyllä he vielä monet kerrat saivat tehtä-
viä seuraavien vuosien aikana. Saattoipa joku heistä 
saada senkin tehtävän, kun piti vierittää kivi haudan 
suulta ja kertoa kaikille hautaan kurkistaville: ”Ei Jee-
sus ole täällä. Hän on noussut kuolleista”.

Pekka Kiviranta

Kuva Heikki Mäkinen
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Uusi, iso tähti taivaalla! Kaukana autiomaan taka-
na viisaat tähtitieteilijät ymmärsivät heti, että se oli 
merkki: maailmaan oli syntynyt Kuningas, jota juu-
talainen kansa oli odottanut. Tietäjät eivät olleet 
juutalaisia eivät muslimeja eivätkä kristittyjä, mutta 
etsivät elämälleen tarkoitusta. Luonnon ihmeiden 
tutkiminen ei ollut antanut vastausta. Tiedemiesten 
sitkeydellä he päättivät lähteä etsimään ja kumarta-
maan Messiasta.

Kirkas tähti kutsui ja antoi suunnan. Miehet lähtivät 
satojen, jopa yli tuhannen kilometrin taipaleelle mu-
kanaan kotiseutunsa arvokkaimpia aarteita, kultaa, 
suitsuketta ja mirhaa.

- Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? 
Me näimme hänen tähtensä. Missä? Se kysymys var-
masti auttoi idän miehiä kestämään matkan rasituk-
set. Kun kysymykseen tuli vastaus, suuri ilo valtasi 
heidät ja he heittäytyivät maahan kumartamaan las-
ta.

Juutalaiset lainopettajat tunsivat Kirjoitukset ja tiesi-
vät Messiaasta enemmän kuin kaukaiset vieraat. He 
myös odottivat Pelastajaa, mutta eivät tunnistaneet 
merkkejä eivätkä välittäneet liittyä tietäjien seuraan. 
Kirjanoppineet jäivät mieluummin Jerusalemiin pohti-
maan profeettojen ennustuksia ja auttamaan tiedoil-
laan pelästynyttä Herodesta.

Evankelista Matteus on halunnut tallentaa tämän 
kertomuksen, koska sillä on syvä merkitys koko ih-
miskunnalle. Messias-ennustukset ovat toteutuneet. 
Pelastus on koittanut koko maailmalle, ei ainoastaan 
juutalaisille, Jumalan omalle kansalle. Pakanakansat 
ottavat iloiten vastaan Jeesuksen.

Keitä tietäjät olivat, mistä he tulivat?

Matteus sanoo, että tietäjät tulivat idästä. Kirkon var-
haisina vuosisatoina Roomassa eläneille kristityille 
se tarkoitti Persiaa, ja sen selityksen mekin varmaan 
tunnemme. Vai tulivatko he kenties Arabiasta, kuten 
Kenneth E. Bailey sanoo kirjassaan Jeesus lähi-idän 
asukkaan silmin?

- Pyhässä maassa asuville kristityille ´itä´ tarkoitti 
kuitenkin Jordan-joen toista rantaa. Itä merkitsi to-
dennäköisesti Jordanian autiomaita, joista on yhteys 
Arabian autiomaihin.

Kultaa kaivettiin eteläisessä Arabiassa, mutta tarkem-
paa tietoa antavat suitsuke ja mirha. Niitä korjataan 
puista, joita kasvaa vain eteläisessä Arabiassa. Oli 
luonnollista, että noiden autiomaaseutujen rikkailla 
asukkailla oli kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Varhai-
sessa kirkossa tämä tiedettiin.

Meille säilynyt vanhin selitys Jeesuksen syntymään 
liittyvistä tapahtumista on noin vuodelta 160 jKr. Sen 
on kirjoittanut palestiinalaiskristitty Justinus Marttyyri 
ja hän mainitsee kirjansa viidessä eri kohdassa, että 
viisaat miehet tulivat Arabiasta.

100-luvulla eläneen Justinuksen väitettä tukee 
1920-luvun tapahtuma. Brittiläinen tutkija E.F.F. 
Bishop vieraili jordanialaisen beduiiniheimon luona. 
Tällä muslimiheimolla oli arabiankielinen nimi, joka 
tarkoittaa planeettojen tutkijoita. Heimon vanhin se-
litti, että heidän esi-isänsä seurasivat tähtiä ja mat-
kasivat länteen Palestiinaan kunnioittamaan suurta 
Jeesus-profeettaa, joka oli juuri syntynyt.

Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen 
kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja 
mirhaa. (Matt. 2:10-11)

36



Jes 60:5-6: 
 ”Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, 
 rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, 
 kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi 
 ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus, 
 kun sinut peittää kamelien paljous, 
 Midianin ja Efan kamelintammojen vyöry. 
 Koko Saban väki saapuu, 
 kultaa ja suitsuketta kantaen, 
 ja kaikki he ylistävät Herraa.”

Midian ja Efa ovat heimojen maita Pohjois-Arabiassa, 
ja Saba on sen Etelä-Arabian osan nimi, josta Saban 
kuningatar tuli mukanaan suuret määrät kultaa (1. 
Kun 10:2).

Ehkä merkittävää on se, että emme kuitenkaan tiedä 
varmasti, mistä tietäjät tulivat.

Jumalan pelastussuunnitelma voitti

Profeetta Jesaja uneksi Jerusalemista ja kaikesta ih-
meellisestä, mitä kaupunki saisi kokea. Evankelista 
Matteus tunsi varmasti tämän Jesajan tekstin, mutta 
näki, että Jesajan ennustukset eivät täyttyneet Je-
rusalemin kohdalla, vaan ne toteutuivat Jeesuksen 
syntymässä. Juutalaiset paimenet ja pakanakansoja 
edustavat vieraat tulivat yhdessä palvomaan Jee-
sus-lasta. Jeesus kokosi uuden yhteisön, joka odot-
taa taivaallista Jerusalemia (Ilm 21:9-27).

Olemme tottuneet ajattelemaan, että tietäjät tulivat 
Jeesus-lapsen luokse samoihin aikoihin kuin paime-
net eli heti Jeesuksen syntymän jälkeen. Matteus 
kertoo, että tietäjien käynnin jälkeen enkeli ilmoitti 
unessa Joosefille Herodeksen suunnitelmasta lapsen 
surmaamiseksi ja kehotti heitä pakenemaan Egyptiin. 
Evankelista Luukas kertoo kuitenkin, että Joosef ja 
Maria veivät Jeesus-lapsen Jerusalemiin ympärilei-
kattavaksi kahdeksan päivän ikäisenä, kuten laissa 
määrättiin.

Kun yhdistetään evanke-
liumien kertomukset, näh-
dään, että nuori perhe kävi 
Jerusalemissa, mutta palasi 
Beetlehemiin, josta sitten 
tietäjät löysivät heidät. Jee-
sus oli silloin vuoden tai pari 
vanha. Herodeshan tiedus-
teli tarkoin juutalaisilta kir-
janoppineilta, milloin lapsi 
on syntynyt ja käski sitten 
surmata kaikki kaksivuotiaat 
tai sitä nuoremmat pojat. 
Jeesus-lapsi oli turvassa.

Ilo valtaa meidätkin?

Tietäjät olivat meidän, pakanoiden, edustajina Beet-
lehemissä ja luottavaisuudessaan ovat edelleen 
esimerkkejä meille. Viisaat lähtivät pitkälle matkal-
le uskoen, että Messias on Kuningas, Pelastaja. He 
antoivat kotiseutunsa parhaita mahdollisia lahjoja: 
kultaa suitsuketta ja mirhaa. Arvokkaat lahjat olivat 
varmaan tarpeen nuorelle perheelle myös pakomat-
kalla Egyptissä. Ajattele Jumalan huolenpitoa!

Tietäjät rohkaisevat meitä kulkemaan Jumalan joh-
datuksessa. Tietäjille tähti oli merkkinä ja oppaana. 
Me saamme Raamatusta viisautta ja voimaa. Kun tut-
kimme sitä, Jumalan Pyhä Henki auttaa meitä. Puut-
tuuko elämästä iloa? Ilo valtasi viisaat miehet, kun he 
näkivät Jeesuksen. Kumartakaamme mekin ja palvo-
kaamme Jeesusta tietäjien tavoin! Jeesuksen katse-
leminen ja palvominen tuo iloa Jumalan rakkaudesta. 
Lahjoiksi annamme Jeesukselle sitä, mitä meillä on, 
vaikkapa kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Se tarkoittaa, 
että annamme kaikkemme, koko elämämme ja jat-
kamme matkaa luottaen Jumalan johdatukseen.

Loppiaisen sanoma on, että Jeesus syntyi koko maa-
ilman Vapahtajaksi. Olen varma siitä, että tietäjät oli-
vat pakahtumaisillaan ilosta ja kaikesta kokemastaan 
palatessaan kotimaahansa. Evankeliumi lähti heti 
vieraisiin maihin. Siitä puhuttiin kylillä ja toreilla.

Lähetystyö lähtee siitä, mitä itse on saanut. Evanke-
liumi ei ole sitä, että viemme köyhille kultaa, suitsu-
ketta, mirhaa tai muuta tämän elämän rikkautta ja 
hyvinvointia. Maailma tarvitsee eniten sanomaa Pe-
lastajasta, syntien sovittajasta, Jeesuksesta. Se tuo 
rauhan sekä yksityisen ihmisen että kansojen elä-
mään. Evankeliumista kumpuaa ilo, joka valtaa sydä-
miä. Ilo ja kiitos synnyttävät halun jakaa sitä hyvää, 
mitä itsellä on. Mutta jos et koe iloa, katsele kuiten-
kin Jeesusta, jossa näkyy Jumalan rakkaus sinuakin 
kohtaan!

Annikki Erelä
Kuva Urpo Vuorenoja
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Joulunajan historian synkkä episodi

Viattomien lasten päivä on ollut aikoinaan neljäs jou-
lunpyhä, nykyään niitä on kaksi. Koko aika adventista 
loppiaiseen on juhla aikaa. Raamatun tekstit kertovat 
riemullista ilosanomaa. Tähän on kuitenkin yksi poik-
keus: Betlehemin lastenmurha.

Kuningas Herodes Suuri väijyi Jeesus-lapsen henkeä. 
Herodes oli kuullut, että itäisiltä mailta oli tullut vii-
saita tietäjiä tähden opastamana lasta tervehtimään. 
Hän kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkisteli tarkoin 
heiltä, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Hän lähetti 
heidät Betlehemiin sanoen: ”Menkää ja tiedustelkaa 
tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa 
minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan.” 
(Matt. 2:7-8)

Mikähän lienee Herodeksen varsinainen tarkoitus? 
Tiedämme tuon tietäjien vierailun: ”Tähti kulki hei-
dän edellään, ja kun he saapuivat perille, se pysähtyi 
sen paikan päälle, jossa lapsi oli. He ilahtuivat suu-
resti nähdessään tähden. He menivät huoneeseen 
ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he 
lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aar-
teensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta 
ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen 
tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin 
omaan maahansa.”

Näin sai köyhä perhe matkakassaa, kun Herran en-
keli oli unessa ilmestynyt perheenisä Joosefille ja 
käskenyt ottaa vaimonsa sekä lapsen mukaansa ja 
pakenemaan Egyptiin. Nyt Herodes suuttui kuul-

Joulun ja uudenvuoden väliselle ajalle osuu viattomien 
lasten päivä 28.12. Tuona päivänä olemme kokoontuneet 
ystäväjoukolla laulamaan Siionin Kanteleen joululauluja ja 
muistelemaan päivän tapahtumia. Tämä pitkä perinne on 
jatkunut katkeamattomana vuodesta 1968 lähtien, ensin 
Sleyn ja Kauhajoen seurakunnan kanssa ja nyt ainakin 4-5 
vuotta Elyn ystävien järjestämänä. Sleyn aikana vietettiin 
samanaikaisesti evankelisen kuoron joulujuhlaa, puheet 
olivat kuitenkin päivän teeman mukaisia. Tänä vuonna 
päivä osuu sunnuntaille ja meillä onkin kirkossa klo 10 Elyn 
maakunnallinen Siionin Kannel-messu, keittolounas ja päi-
väjuhla.

tuaan, että tietäjät olivat pettäneet hänet. Hän käski 
tappaa kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poi-
kalapset Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä. On 
arveltu, että näitä lapsia olisi ollut noin 50, sinänsä 
pieni määrä, jos verrataan tämän päivän katastro-
feihin, puhumattakaan maailman sodista, mutta jo-
kainen oli liikaa. Herodes pelkäsi tulevan kuninkaan 
uhkaavan valtaansa. Pyhä perhe palasi Herodeksen 
kuoleman jälkeen takaisin omaan maahansa ja aset-
tui asumaan Nasaretiin. Me saamme muistaa näitä 
pieniä lapsia, jotka sattuivat syntymään tuolloin He-
rodes-kuninkaan valtakuntaan.

Lapsia on vainottu myöhemminkin

Muistamme myös heitä, jotka kärsivät Hitlerin Sak-
sassa, Biafrassa, Ruandassa, Ugandassa, Kambo-
dzassa tai Stalinin valtakunnassa. Edelleen ne monet, 
jotka kuolevat nälkään kehitysmaissa, ovat lapsityö-
voimaa tai jopa lapsisotilaita. Lukematon määrä on 
kärsimyksen uhreja tänäkin päivänä! Entä ne, jotka 
eivät saa syntyä tähän maailmaan. Perheväkivallan 
uhreja on hyvinvointivaltioissakin, myös meillä Suo-
messa. Herra armahda meitä ihmisiä!

Kun nyt riemuitsemme siitä suuresta ilosanomasta, 
minkä Herran enkeli ilmoitti paimenille jouluyönä, 
muistakaamme rukouksin viattomia lapsia ja kärsiviä 
lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Ilkka Tuikkala
Kauhajoen seurakunnan maallikkotyöntekijä

Kuva Sirpa Keski-Antila
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Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
 Hänen oikea kätensä,
 hänen pyhä voimansa on tuonut voiton.
Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme,
hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.
 Hän muisti Israelin kansaa,
 osoitti jälleen laupeutensa ja uskollisuutensa.
Maan ääretkin saivat tietää,
että Jumalamme pelasti meidät.
 Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
 Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!
      
      P.s. 98:1-4


