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”Minä tulin sinua varten,
jota jouluna paleltaa,
synnyin talliin ja seimeen,
voin sinua rakastaa...

Pekka Simojoen ja Erkki Lemisen
laulussa kuvataan ihmisen elämää
sen kaikessa raadollisuudessaan. Ei
aina ole joulu. Ei aina ole juhla eikä
juhlamieli. Kuulin tarinan naisesta,
joka palasi kaupasta autonsa luo
ja totesi, että avaimet ovat jääneet
auton sisälle ja ovet ovat lukossa.
Ja kiirekin oli. Harmitti ja suututti.
Mikä avuksi? Ennen kuin hän ehti
harmiaan purkaa rukouksena tai
kiukun puuskana, hänen viereensä tuli mies joka kysyi, tarvitsetko
apua? Nainen vastasi ihmeissään,
että kyllä, auton ovet ovat lukossa.
Ja mies auttoi naista oven avaamisessa. Nainen huokaisi kiitoksen
ylöspäin Jumalalle, rukous oli kuultu ennen kuin hän ehti sitä edes
kunnolla pukea sanoiksi. Hän katsoi
tuota miestä ja kysyi: Oletko sinä
enkeli? Mies vastasi hämillään: En,
vapauduin juuri vankilasta! Naisen
silmät loistivat, kun hän kiitti ääneen Jumalaa: Lähetit sitten oikein
ammattimiehen minua auttamaan!

katseen kääntäminen pois ja katseen kääntäminen kohti.” Pois pettymyksistä, pois synnin ja häpeän
aiheuttamasta pään painumisesta.
Evankeliumi, Pyhä Henki itse tahtoo sinun kääntävän katseesi Jeesukseen. Jouluna seimen lapseen,
pääsiäisenä ristin Herraan, Vapahtajaamme ja syntiemme sovittajaan. ”Sillä sinä olet minulle rakas,
olen tähtesi kärsinyt, sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt.”
Pyhässä kasteessa hän on jo ottanut sinut omakseen, olet Jumalalle
rakas, Jumalan lapsi. Siksi tänäkin
jouluna saat katsoa Jeesukseen ja
sanoa: Kiitos rakas Vapahtaja, että
olen sinun omasi ja sinä olet minun. Ole kanssani ja siunaa jouluni.
Sinä, joulun Herra ja Vapahtajani.
Aamen.

Minä tulin sinua varten,
- jota ihmiset pettivät
- jonka toiset jo jättivät
- joka yössäsi nyyhkytät
- joka yksin sairastat
- jota mammona kahlitsee
- jota rihkama hallitsee
- joka helposti lankeat
- jota kahleet sitovat
Minä olen sinua varten,
- joka toisista jälkeen jäit
- joka hylkäävän katseen näit
Taivas on sinua varten,
- joka lepoa ikävöit
- vein ryövärin kanssani kotiin,
miksi yhä epäröit.”

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

Tästä lehdestä voit lukea joulun
sanomasta, erilaisten ihmisten todistuksia siitä, mitä on elää uskoen
Vapahtajaan. Rohkaiskoot ne sinua
omalla matkallasi, antakoot ne iloa
ja valoa sinun ja rakkaittesi joulun
viettoon. Tämä lehti on myös tarkoitettu ilahduttamaan läheisiäsi.
Voit välittää tämän lehden eteenpäin hänelle, jolle haluat toivottaa
Vapahtajamme siunausta ja läsnäoloa tänä jouluna, 2015. Jeesus sinua ja rakkaitasi siunatkoon.

Näin konkreettinen voi olla Jumalan lähettämä apu. Yllättävässä
tilanteessa. Tai kun elämän ilo ja
rohkeus ovat kadoksissa. Kuinka
tärkeää onkaan juuri silloin saada
kuulla joulun evankeliumi. Saada
kokea tuon naisen tavoin: Jumala lähetti oikein ammattimiehen
minua auttamaan. Saada vastaus
kysymykseen, miksi me vietämme
Antero Rasilainen,
joulua, miksi Jeesus syntyi maailpääsihteeri
maan. ”Minä tulin sinua varten…”
Jeesus syntyi maailmaan auttamaan, pelastamaan ja johdattamaan meidät taivaaseen.
Evankeliumi kutsuu sinua nostamaan katseesi pois omasta sydämestäsi. Piispa Eero Huovisen sanoin: ”Merkillistä, että uskomiseen
kuuluvat juuri nämä kaksi asiaa:

Seimi Santa Prasseden
kirkossa Roomassa.
Kuva Heikki Mäkinen
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”Te löydätte lapsen.” Luukkaan jouluevankeliumissa enkeli ilmoitti paimenille merkin
syntyneestä Vapahtajasta. Seimeen kapaloitu lapsi on Kristus, Herra. (Luuk. 2:12)
Enkelin ilmoitus on vahva viesti lasten puolesta. Aikansa maailmassa se oli suorastaan radikaali sanoma. Joulu on lasten juhla, ei vain ulkonaisesti, vaan ennen
kaikkea sisällöllisesti.
Antiikin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa lasta ei juuri arvostettu. Tietenkin
syntyvyys oli välttämätöntä suvun ja kansakunnan jatkumiselle. Terveitä poikia pidettiin arvossa tulevina työntekijöinä ja sotureina. Mutta lapsilla sinänsä ei ollut
omaa arvoa.
Selvin osoitus lapsen heikosta asemasta oli laajalle levinnyt tapa jättää
vastasyntyneitä heitteille. Lapsuus oli
ihmisen elämässä heikko, merkityksetön vaihe, aikuistumisen esiaste. Lapsi
tarkoitti pelkkää raaka-ainetta, jota tuli
muokata ja kasvattaa ihmiseksi.
Lapsen arvo riippui sukupuolesta, terveydestä ja monista muista tekijöistä.
Lapsi voitiin hylätä esimerkiksi fyysisen
vajavaisuuden tai vanhempien köyhyyden takia. Heitteille jätettiin erityisesti tyttöjä ja vammaisia lapsia. Tapa oli
niin yleinen, että se vaikutti koko kulttuurialueen väkilukuun.
Lasten heitteillejättö ei välttämättä
merkinnyt sitä, että kaikki tämän kohtalon osaksi saaneet olisivat menehtyneet. Erilaisista syistä hylättyjä lapsia
myös otettiin kasvatettaviksi joko omiksi lapsiksi tai orjiksi. Monet päätyivät
ilotaloihin prostituoiduiksi.
”Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi
heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen
huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille:
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan
valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne
pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä
heidän päälleen ja siunasi heitä.”
Mark. 10:13-16
Jeesusta ja lapsia esittävä puuveistos Kauhajoen seurakuntatalossa. Kuva Pirjo Nurmesviita

Juutalaisille lapset olivat Jumalan lahja. Syy siihen oli
kansan jatkumisen tarve. Lapsi ei varsinaisesti ollut
kansan täysivaltainen jäsen, koska hän ei kyennyt
pitämään Mooseksen lain käskyjä. Vasta kolmetoistavuotiaana juutalaisesta poikalapsesta tuli ns. lain poika ja hänestä tuli tasa-arvoinen lain edessä. Lapsen
arvo oli enemmänkin siinä, mitä hänestä tulee kuin
siinä, mitä hän on.
Kristinuskon valloittaessa Eurooppaa tavat muuttuivat. Apostolisten isien ja kirkkoisien opetusten perusteella asia oli varhaisessa kirkossa selvä: kristityt
eivät saaneet hylätä lapsiaan kuten pakanat tekivät. Kristillisen kirkon lähetystyö muutti kokonaisen
maanosan käyttäytymisen ja arvostukset.
Kristityt löysivät lapsen arvon. Heille lapsi oli jo ennen syntymäänsä itsenäinen olento, joka oli Jumalan
varjeluksen alainen. Jumalan luomistyönä ihminen
on pyhä ja hänen ihmisarvonsa on loukkaamaton.
Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja hänellä on
arvo syntymänsä perusteella. Tällä on ollut ratkaiseva merkitys koko länsimaiselle kulttuurille.
Joulun lapsi muutti maailmaa. Kristinusko vaikutti
Euroopan arvostuksiin: lapsista tuli ihmisiä, Jumalan
luomia ihmisiä, suorastaan Jumalan silmäteriä, jotka
ovat taivaallisen Isän erityisessä suojeluksessa.

Seppo Häkkinen. Kuva Evl

***
”Te löydätte lapsen” on kehotus meille toimia lasten
hyvinvoinnin puolesta. Monin paikoin maailmaa eivät
toteudu edes perustarpeet jokapäiväisestä toimeentulosta ja huolenpidosta.
Lapsella on oikeus hyvään elämään. Sen peruslähtökohta on koti. Tärkeintä yhteiskunnassa on kaikin
tavoin vahvistaa avioliiton ja perheen asemaa. Ennen
kaikkea yhteiskunnan ja sen päättäjien tulee ymmärtää terveen perhe-elämän korvaamaton merkitys
kasvavan lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja tästä näkökulmasta käsin tehdä ratkaisuja.
Samalla tavalla vanhempien olisi kyettävä tarkastelemaan elämäänsä ja ratkaisujaan lapsen - heikoimman
- asemasta käsin. Nykyisestä narsistisesta ja materialistisesta, kertakäyttöisestä mielihyvä-kulttuurista on
päästävä irti, mikäli haluamme vaikuttaa lastemme
hyvään tulevaisuuteen.
Myös seurakuntien toiminnassa on pyrittävä entistä
enemmän kohtaamaan perheitä ja tukemaan kotien
kasvatusvastuuta lapsistaan. Meillä on kirkkona vahvuutena koeteltu ja hyväksi havaittu kristillinen arvomaailma. Se tarjoaa perustan hyvälle elämälle.
Hyvään elämään kuuluu lapsen oikeus uskoon ja Jumalaan. Tätä oikeutta emme saa viedä lapsiltamme.

Pienestä pitäen opittu luottamus Jumalaan kantaa
läpi elämän.
Äiti tai isä, isovanhempi tai kummi, tekee hyvin opettaessaan lapselle iltarukouksen. Hän tekee hyvin ottaessaan lapsen mukaansa kirkkoon ja juurruttaessaan hänet uskoon. Tätä kristillinen kirkko on aina
korostanut. Psalmin 78 mukaan ”Me emme salaa
niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville
Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän
on tehnyt.” (Ps. 78:4)
Jeesus suorastaan varoitti estämästä lapsia saapumasta luokseen: ”Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,
mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi
heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan
niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset
syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” (Mark. 10:13-16)
Valitettavasti viime vuosina on yleistynyt ajatus siitä,
että lapsi jätetään kastamatta ja vaille uskonnollista kasvatusta, jotta hän voi sitten aikuisena päättää,
mihin uskoo tai uskooko mihinkään ja liittyykö johonkin uskonnolliseen yhteisöön vai ei.
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Kauniilta kuulostava ajatus on kuitenkin lapsen uskonnollista heitteillejättöä. Näin lapselta evätään
mahdollisuus myöhemmin arvioida uskontoja ja katsomuksia, kun hänelle ei anneta välineitä tällaiseen
arviointiin. Kukaan ihminen ei synny tyhjiöön eikä
kasva tyhjiössä. Ihminen syntyy yhteisöön ja kasvaa
keskellä yhteisöä. Lapsella on oikeus elää ja kasvaa
seurakunnan jäsenenä.
Joulunaika tarjoaa hyvän mahdollisuuden pitää esillä
kristinuskon perusasioita. Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Joulun sanoma johtaa toimimaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta, lähellä ja kaukana.
***

”Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ensimmäisenä jouluna Betlehemin tallin seimeen
kapaloitu lapsi on merkki Jumalan tulemisesta meidän luoksemme. Samalla se on itse todellisuutta.
Tässä lapsessa on Jumala todellisesti ihmisten keskellä.
Jumala tuli ihmiseksi pelastamaan langenneen luomakuntansa synnin, kuoleman ja pahan vallasta.
Joulun lapsi on Jumalan rakkauden merkki. Samalla
hän on itse rakkaus.
Paimenet löysivät lapsen, kun he noudattivat saamaansa ilmoitusta. Meille annettu ilmoitus on Jumalan sana. Sieltä me löydämme joulun lapsen. ”Hän on
Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11)

Matteuksen evankeliumin alussa enkeli ilmoitti Joosefille, että Marian synnyttämä poika tulee olemaan
Immanuel. Suomennettuna se merkitsee: Jumala on
meidän kanssamme. (Matt. 1:23)
Saman evankeliumin lopussa ylösnoussut Jeesus lupaa opetuslapsilleen: ”Minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20)
Evankeliumin perusviesti on alusta loppuun sama:
Jumala on meidän kanssamme. Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi, pieneksi lapseksi, meidän elinehtojemme, epävarmuutemme ja huoltemme keskelle. Ylösnousseena Herrana hän on meidän kanssamme joka
päivä.
Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille
yksilöinä, kansana tai ihmiskuntana. Mutta yksi on
varma. Jeesuksen lupaus olla kanssamme pitää paikkansa.
Jumalaan turvaavan ei tarvitse koskaan eikä missään
tilanteessa olla yksin. Tämä tuo rohkeuden monien
huolten ja pelkojen keskelle. Tämä antaa lujan perustan monin tavoin epävarmaan elämään.
Joulun luotettava lupaus on: ”Te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä.” ”Hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on
meidän kanssamme.”

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Luuk. 2:12 ”Hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on
meidän kanssamme.” Matt. 1:23 Seimi Roomassa. Kuva Heikki Mäkinen
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Joulu – vuoden pimeimpänä aikana
Joulua edeltää vuoden pimein hetki, talvipäivän seisaus. Se ajoittuu vain muutama päivä ennen sitä
hetkeä, kun Suomen monissa kirkoissa jouluaamuna
luetaan profeetta Jesajan ennustus (Jes 9:1): ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa
kirkkaus.” Joulun vieton ajankohta vuoden kierrossa,
jolloin valo aloittaa voittokulkunsa, antaa aavistuksen kristinuskon sanomasta. Me elämme maailmassa
pimeyden aikaa, mutta kuljemme ihmiskuntana kohti nousevaa aamua ja päivää. Paavalin kehotuksen
sanat elää Jeesuksen antamien ohjeiden mukaan sisältää tämän kauniin kielikuvan aamunkoitosta, joka
pian sarastaa maailmassa (Room 13:11-14): ”Tehän
tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä
unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin
silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle,
päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja
varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä
nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen
ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus
älkääkä hemmotelko ruumistanne niin, että annatte
sen haluille vallan.”
Joulun evankeliumeissa valon kajastus näkyy monella eri tavalla. Luukkaan jouluevankeliumi pysäyttää
meidät miettimään paimenten kedon tapahtumia
Betlehemissä. Yhtäkkiä keskellä yön pimeyttä Herran
enkeli seisoo paimenten edessä ”ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät” (Lk 2:9). Myös Johanneksen evankeliumin joulutekstissä puhutaan Jumalan Sanasta,
joka syntyy ihmiseksi ja asuu meidän ihmisten luona
(Joh 1:1-14). Tekstiä kutsutaan Johanneksen prologiksi, ts. se on johdantona evankeliumin tekstin todistukselle siitä, kuka Jeesus lopulta oikein oli. Tekstissä puhutaan monta kertaa valosta, joka säteilee
Kristuksesta. Luetaanpa teksti alleviivaten kaikki valoa käsittelevät kohdat!

1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana
oli Jumala.
2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä
valtaansa.
6 Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli
Johannes. 7 Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8 Ei hän itse ollut
tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.
9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli
tulossa maailmaan.
10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma
oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka
uskovat häneen.
13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me
saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa
ja totuutta.
Siinä oli monta kohtaa valosta ja kirkkaudesta! Tekstin mukaan Vapahtajamme on Jumalan Sana, joka
on ollut mukana luomisessa, ja valaisee nyt koko
maailmaa. Onko kyseessä varhaisten kristittyjen runollinen mielikuvitus, jolla he ovat halunneet kertoa
jotakin Vapahtajastaan? Vai olisiko taustalla sittenkin
joku Vanhan testamentin teksti, johon Johanneksen
evankeliumin jouluinen prologi liittyy?
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Vas. Tyrvään kirkon alttarikynttelikkö 1700-luvulta, Rauman kirkon kynttiläkruunu sekä IHS-kynttilänjalka 1600-luvulta.
Kuvat Urpo Vuorenoja

Sananlaskujen persoonallinen Viisaus
Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että Johanneksen
prologin taustalla on Sananlaskujen 8. luku, jakeet
22-31. Teksti puhuu Jumalan persoonallisesta Viisaudesta, joka on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa luomistyötä. Viisaus on synnytetty ennen luomista ja asetettu kunnia-asemaan Jumalan rinnalle.
Viisaudesta sanotaan, että Hän on Jumalan “Alku” tai
“Ensimmäinen” (re’shit, Sananl 8:22), joka syntyi ennen kaikkea luomakuntaa.
Sananlaskujen 8. luku antoi juutalaisille mahdollisuuden ymmärtää Raamatun ensimmäisen jakeen (1
Moos 1:1) ja sen ensimmäisen sanan bere’shit (“alussa”) myös toisella tavalla: “Alun (tai Ensimmäisen)
kautta” eli Viisaudellaan “Jumala loi taivaan ja maan.”
Juutalainen raamatuntulkinta jo ennen Jeesuksen aikaa ymmärsi monikkomuodon jakeessa 1 Moos 1:26
tarkoittavan Viisautta. Ihmistä luodessaan Jumala siis
keskustelee Viisautensa kanssa. Niinpä Vanhan testamentin apokryfikirjassa Viisauden kirjassa sanotaan
(Viis 9:1-2, 9; 10:1-2): ”Isiemme Jumala, armelias
Herra! Sinä olet sanallasi luonut kaiken ja viisaudellasi muovannut ihmisen, jotta hän hallitsisi luomakuntaasi... Sinun vierelläsi on viisaus. Se tuntee työsi,
se oli kanssasi, kun loit kaikkeuden... Viisaus suojeli luomakunnan esikoista ja isää... ja antoi hänelle
voiman hallita kaikkea.” Toinen juutalainen teksti (2
Heenok), joka ajoittuu ensimmäisen vuosisadan jKr
lopulle, tulkitsee 1 Moos 1:26:n monikon “tehkäämme” seuraavasti: “Kuudentena päivänä minä annoin
Viisaudelleni määräyksen luoda ihmisen...” Hellenistisessä juutalaisessa synagogarukouksessa sanotaan:
“Annettuasi käskyn Sinun Viisautesi kautta Sinä loit
ihmisen sanoen: ‘Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme.’” (Apostolinen konstituutio
7.34.6)
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Kristillisessä traditiossa vakiintui sittemmin näkemys, että Jumalan keskustelukumppanina jakeessa
1 Moos 1:26 on Jeesus Kristus. Barnabaan kirjeessä
(130-luvulta jKr) sanotaan: “Jos Herra on alistunut
kärsimään meidän tähtemme, vaikka hän on maailmankaikkeuden Herra, jolle Jumala sanoi maailman
luomisen yhteydessä: ‘Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme’, mitenkä hän on alistunut
kärsimään ihmisten käsissä?” (Barn 5:5). Uudessa
testamentissa puhutaan usein siitä, kuinka Jumala
loi maailman oman Poikansa kanssa (Joh 1:1-3; 1
Kor 8:6; Kol 1:14-20; Hepr 1:1-3). Tällainen teologia
nousee siis Sananlaskujen 8 luvusta. Jeesus on Jumalan persoonallinen Viisaus.

Onko Jumalan Viisaus syntynyt vai luotu?
Miksi sitten jakeessa Sananl 8:22 sanotaan, että Viisaus on luotu? ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta,
luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.” Nykyään kristityn yleissivistykseen kuuluu tuntea merkittävä kristologinen kiista kirkkoisä Athanasioksen ja
Areioksen välillä. Areios väitti, että Jumalan Poika on
luotu. Athanasios taas opetti, että Jumalan Poika on
syntynyt, ei luotu, ja tämä näkemys lausutaan julki
Suomenkin luterilaisissa seurakunnissa Nikean uskontunnustuksen muodossa. Eikö nyt siis jae Sananl
8:22 tue areiolaista näkemystä? Jumalan Poika oli
sittenkin vain Jumalan luoma henkiolento? Vastausta
on etsittävä siitä, kuinka heprean verbi qānâ tulisi
kääntää tässä jakeessa. Verbin tulkinnassa esiintyi
suurta vaihtelua jo antiikin aikana. Monissa käännöksissä heprean verbi qānâ käännetään “luoda”-verbillä. Toisaalta taas niin juutalaisissa kuin kristillisissäkin käännöksissä kyseisen heprean verbin tulkittiin
merkitsevän “hankkia”. Aikaisemmissa suomalaisissa

käännöksissä on eroja. Edellisessä Kirkkoraamatussa
(1938) käännetään kohta siten, että Viisaus oli Jumalan luoma ennen maailmankaikkeuden syntyä. Sen
sijaan ns. vanhassa Kirkkoraamatussa (Biblia 1776)
on toisenlainen tulkinta: “Minä olen ollut Herran oma
hänen teidensä alussa: ennen kuin mitään tehty oli,
olin minä.” Biblian käännöksessä ei korostu ajatus,
että Viisaus olisi Jumalan luoma, vaan Viisaus on ollut
Jumalan omana ennen luomista.

vat ”Viisaus on Jumalan Sana” ja ”Sana on ihmisten
Valo” löytyvät Johanneksen prologista. Ensimmäiset
(juutalaiset) kristityt ovat siis tutkineet tarkoin kirjoituksia ja löytäneet joulun sanoman ihmeen: Jumalan
oma persoonallinen Viisaus on syntynyt ihmiseksi.
Tällä uskolla on keskeinen merkitys kristilliseen pelastussanomaan. Syntien sovitus oli mahdollista vain
siten, että Jumalan oma Poika syntyy ihmiseksi ja
synnittömänä kuolee syntisten puolesta. Juuri siksi
Jumalan Poika on joulun todellinen Valo, joka valaisee meidän elämäämme. On syytä sytyttää joulun
kynttilä iloiten ja Jumalaa kiittäen!

Ongelmana on siis heprean verbin qānâ tulkinta. Verbi
voi merkitä luomista (esim. 1 Moos 14:19). Sananlaskuissa tällä verbillä on kuitenkin oma erityinen merkityksensä. Se tarkoittaa useissa kohdissa: “hankkia
viisaus/ymmärrys tai ymmärtäväinen sydän”. Näin ollen käännös “luoda” ei ole oikea jakeen Sananl 8:22
kohdalla. Tekstin logiikkakin puhuu ”luoda”-tulkintaa Prof Antti Laato, Åbo Akademi
vastaan. Jumala ei ole voinut vailla omaa viisautta
luoda persoonallisen viisautensa. Parempi tulkinta
on siis se, että Jumala ennen maailman luomista on
“hankkinut” itselleen Viisauden työtoverikseen. Näkemys saa tukea tekstiyhteydessä käytetyistä verbeistä. Verbi nissaktî (j. 23: “Iankaikkisuudesta on
minut asetettu olemaan...”) on sama
kuin jakeessa Ps 2:6, joka puhuu JeJoulukynttilä ja enkeli Harsulla. Kuva Urpo Vuorenoja
rusalemin kuninkaan asettamisesta
kunniapaikalle. Sananl 8:24-25 puhuu Viisauden alkuun panemisesta eli
syntymisestä. Kysymys ei ole luomisesta, vaan Viisauden syntymisestä
iankaikkisuudessa. Seuraava käännös
olisi asiallisesti oikea: “Minut Herra hankki omakseen ennen kaikkea
muuta, luomisensa esikoisena, ennen
taivasta ja maata.”

Jumalan ja Viisauden
salattu yhteys
Juutalaiset pohtivat ennen Jeesuksen
aikaa paljon Jumalan ja hänen Viisautensa välistä suhdetta. Pohdinnat
löytyvät esimerkiksi VT:n apokryfikirjoista. Siirakin kirjassa Viisaus yhdistetään Jumalan sanan kanssa (Sir
24). Viisauden kirjassa taas Jumalan
ja Viisauden välinen suhde kuvataan
monella eri kielikuvalla, joista monet
liittyvät valoon (Viis 7:25-26): ”Se on
kaikkivaltiaan Jumalan hengitystä,
hänen voimansa ja kunniansa kirkasta
säteilyä. Siksi siihen ei pääse sekoittumaan mitään, mikä on epäpuhdasta.
Se on ikuisen valon heijastuma, Jumalan toiminnan kirkas kuvastin, hänen hyvyytensä kuva.” Molemmat ku9

Maire Varhelan

Maire Varhelan elämään on mahtunut hyvin erilaisia
jouluja. Alkoholistiperheen jouluihin sisältyi monenlaista turvattomuutta. Omassa kodissa suurperheen joulua
valmisteltiin puolison kanssa yhdessä. Kodin kuvalehden
joulunumerosta tuli päätoimittajan näköinen, punainen,
pullantuoksuinen. Puolison kuoleman jälkeen joulun valmistelusta on kadonnut jotakin ilosta. Mutta edelleen
virkeälle eläkeläiselle joulu, yhteinen ruokapöytä ja suurperhe on tärkeä asia.
Lapsuuden jouluista Maire Varhelalla on kaksi hyvin erilaista muistoa. Elettiin sota-aikaa ja
koko elämää leimasi pelko. Perhe asui Helsingissä ja isä oli sodassa miinalaiva Ilmarisella.
Kummatkin muistot liittyvät evakuointimatkoihin.

Kylmä ja ikävä joulu
- Ensimmäinen muistikuva on talvisodan joulusta
vuonna 1939. Meidät evakuoitiin Savoon tädin luo.
Oli kylmä ja me menimme junalla, kun veturia pommitettiin. Äiti sai hysteerisen kohtauksen ja hän yritti
raahata meitä lapsia pois junasta. Kun ikkunat räsähtivät rikki lentokoneiden konekiväärien luodeista,
sotilaat hyppäsivät meidän päällemme ja suojasivat
näin meitä lapsia.
- Kun pääsimme perille, täti oli mahdottoman ikävä
vieraille. Muistan, kuinka äiti vain itki koko joulun.
Niin me palasimme Helsinkiin, joka oli kovien pommitusten kohteena.

Lämmin ja ihana joulu
Toinen Maire Varhelan muistikuva on sitten aivan toisenlainen. Oli vuosi 1941 ja silloin perhe evakuoitiin
Pernajaan.
- Meidät otti vastaan entuudestaan tuntematon pienviljelijäperhe, lapseton pariskunta. Se oli aivan ihana
paikka. Isäkin pääsi muutaman päivän lomalle perheensä luo.
- Muistan, kuinka jouluna leivottiin ja me lapset saimme istua uunin pankolla. Jouluaattona oli aivan käsittämättömän ihana tunnelma. Silloin isäkin oli selvänä
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Kuva Pekka Kiviranta

ja hän oli tuonut meille joululahjan, punaiseen paperiin käärityn kämmenen kokoisen suklaasydämen. Se
oli paras joululahja ja pidin sitä kädessä niin, että se
alkoi siihen sulaa.
- Aattoiltana talon isäntä meni tuvan kaapille. Muistan vieläkin sen oven narahduksen. Hän otti esiin
Raamatun ja luki jouluevankeliumin. Se oli ainoa kerta, kun lapsuudessa luettiin jouluevankeliumi.

Aktiivinen unohtaminen
Maire Varhelan lapsuutta leimasi isän alkoholismi.
Sen häirintä toi lapsuuteen fyysistä, henkistä ja taloudellista turvattomuutta.
- Olen yrittänyt unohtaa lapsuuteni. Sen eteen laskeutui sellainen vihan verho, isän alkoholismista johtuva. Sen verhon taakse kätkeytyi myös kaikki hyvä
lapsuudesta. Vasta viime vuosina olen päässyt siitä
eroon. Nyt muistan, kuinka isän kanssa haettiin joulukuusi ja varmaan me saimme joululahjojakin.
- Toisaalta isä oli positiivinen ja luova. Hän kannusti
meitä lapsia. Mutta alkoholin myötä hän muuttui väkivaltaiseksi ja vei meiltä lapsuuden.

Aivan uusi maailma
- Kun perustin oman perheen, avautui minulle aivan
uusi maailma. Ensimmäinen asuntomme oli hyvin
pieni, mutta se oli koti. Kun vähän myöhemmin saimme kaksion, oli se jotakin käsittämätöntä. Siellä sai
rakentaa joulun. Pullantuoksuisen, lämpimän, iloisen.
Maire Varhela on innokas ruoanlaittaja ja puoliso oli
hyvänä apuna. Yhdessä puolisonsa kanssa he halusi-

vat alusta asti kutsua läheiset yhteiseen joulun viettoon. Ketään ei suljettu pois, kaikki kutsuttiin mukaan.
- Jouluaatto oli iso päivä. Vuosikymmenten ajan yhteinen jouluateria koko suurperheen kanssa toteutettiin meillä kotona. Hiljalleen asunto vaihtui suuremmaksi ja myös ruokapöydän koko kasvoi. Aina
on mukana ollut myös lapsia, on tullut joulupukki ja
laulettu joululauluja.

alaikäinen poikamme erosi kirkosta. Myöhemmin
rippikouluikäisenä hän sitten liittyi takaisin kirkkoon.
Mutta tänä aikana syntynyt tyttäremme jäi kastamatta ja se on minulla pistona sisimmässä.

Näyttävä lehden joulu
Kodin kuvalehdessä joka vuosi joulu oli oma teemansa. Rakennettiin perinteistä joulua. Sen piti olla näyttävä, punainen ja keskeisellä sijalla ruokapöytä.

- Minä oikeastaan säälin perheitä, joissa ei laiteta
ruokaa. Ruoka on hyvin keskeinen elämässä ja varsinkin perinteinen ruokapöytä. Kokoonnutaan yhteiseen pöytään, jossa lapsetkin oppivat elämän perusasioita. Keskustellaan, syödään, koetaan läheisyyttä.
Koskaan ruokapöydässä ei saa komennella puhumattakaan haukkua toisia ihmisiä.

- Se oli kuvauksellisesti ja teknisesti haastava tehtävä. Sitä en muista, mutta ehkä oli niin, että joulun
hengellinen sanoma ei lehdessä ollut näkyvästi esillä. Mutta sen sain aikaiseksi, että lehdessä avattiin
nuoren papin palsta, johon kolumnistiksi tuli silloinen
nuori pappi Tapani Ruokanen.

Jouluevankeliumi

Puolisonsa kuoleman jälkeen Maire Varhela liittyi takaisin kirkkoon ja toimii nyt aktiivisesti Tapiolan seurakunnassa. Joulut ovat taas erilaisia.

Ennen kuin vieraat tulivat, Maire Varhela vetäytyi hiljaisuuteen ja luki jouluevankeliumin. Yhdessä sitä ei
luettu, sillä hänen puolisonsa oli ateisti.
- Seurusteluaikana me kävimme läpi toinen toisemme maailmankuvan. Puhuimme suhteesta uskontoon, isänmaahan, rahaan ja kasvatukseen. Me ajattelimme, että jos tästä seurustelusta tulee jotakin,
niin nämä asiat on hyvä käydä läpi.

Joulun valmistelun ilo

- Mieheni kuoleman myötä meni joulun valmistelujen ilo. Me valmistelimme joulut yhdessä, kuunneltiin
klassista musiikkia. Oli kuusi ja koristeet ja tietenkin
ruoka. Nyt on valmisteluilo jäänyt pois.
Nykyisin Maire Varhela viettää joulut pojan perheen
luona, mutta edelleen mukana on koko suurperhe.

Silloin he sopivat, että uskontoon liittyvistä asioista ei
puhuta. Kumpikin tiesi, että toinen ei luovu omasta
vakaumuksestaan. Sillä periaatteella he myös elivät
koko avioliittonsa ajan.

- Ennen kuin lähden pojan perheen luo aattona, luen
kotona, ja nykyisin ääneen, jouluevankeliumin. Tapaninpäivänä sitten kokoonnutaan tänne minun luokseni ja minä teen joulukalkkunan.

- Hyvä liitto meillä olikin.

- Minulle yhteinen joulu on tavattoman tärkeä. Säälin
niitä, jotka joutuvat viettämään joulua yksin. He näkevät, kuinka perheet lähtevät joulun viettoon, mutta
itse ovat yksin. Joskus olenkin koonnut yksinäisiä ihmisiä tänne kotiini, sillä joulu on yhteyden juhla.

Ero kirkosta
Kun Varheloille syntyi poika, hänet kastettiin. Mutta
sitten tuli vaihe, jolloin Maire Varhelan tie johti eroon
kirkosta.
- Naispappeus ei edennyt ja mietin kovasti suhdettani
kirkkoon. Kävin kuuntelemassa saarnoja ja eräs saarna vaikutti niin, että erosin kirkosta. Sen myötä myös

Kukapa olisi uskonut sata
vuotta sitten, että 2000-luvulla joulukynttilöiden valot
tuikkivat meillä Suomessa
lähes jokaisessa kodissa ja
joka ikkunalla. Tämä aika,
jossa nyt elämme, kaipaa
valoa, lämpöä, herkkyyttä ja
hellyyttä. Kaipaus ikuisuudesta, toivo taivaasta ja viesti
Jeesuksesta koko maailman
vapahtajana saa näkyä ja
kuulua.
Urpo Vuorenoja

Pekka Kiviranta
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Oikeuskansleri Jaakko Jonkka:

- Lapsena, kotona Laviassa kuulin mummoni laulavan Siionin Kanteleen lauluja. Jotkut näistä lauluista ovat vieläkin minulle tuttuja. Niitä kuullessa palautuu lapsuuden tuntoja mieleeni.
Näin kertoo oikeuskansleri Jaakko Jonkka (62) omassa virkahuoneessaan
Valtioneuvoston linnassa, Helsingin tuomiokirkon vieressä.
Oikeuskansleri on maamme ylin laillisuusvalvoja, joka valvoo kaikki tasavallan presidentin esittelyt ja hallituksen viralliset istunnot. Hänelle saa kuka
hyvänsä kansalainen jättää kirjallisesti kantelun kokemastaan julkisen viranomaisen virheestä. Valituksia tai kanteluita tulee paljon, yli 2000 vuodessa.
Laki ja evankeliumi vastakkain
Ylioppilaaksi tultuaan Jaakko Jonkka lähti Turun yliopistoon lukemaan oikeustiedettä. Samoihin aikoihin
hänen ystävänsä opiskeli teologiaa.
- Kun usein tavattiin Lavian kirkonkylän kahvilassa,
toverit vitsailivat, että siinä taas laki ja evankeliumi
ovat vastakkain, Jonkka nauraa.
Uskonasioista kiinnostunut nuori mies kävi Turussa
opiskeluvuosinaan EYLn - Evankelisen ylioppilasliiton
- kokouksissa mutta myös Turun Kristillisellä opistolla herännäisnuorten seuroissa. Menipä hän Kansan

Raamattuseurankin nuorten tilaisuuksiin, mutta sanoo: - Vierastin, kun siellä pantiin ihmistä seinää vasten, että ”koska olet tullut uskoon?”
Jonkka sanoo tunteneensa vetoa nimenomaan herännäisyyteen päin, vaikka lapsuuslähtökohdat olivat
evankelisuudessa.
Hän muistelee Lavian kirkollisuutta:
- Siellähän oli vielä jäljellä hiven 1800-luvun herätyksestä, satakuntalaisesta pyhäliikkeestä, jossa kirkkoon tulijoita ”sortteerattiin” sen mukaan, rohkenivatko pitää itseään ”autuaina pyhinä” vai eivät.
- Näistä lähtökohdista kirkkouskovaisuuteni on kehittynyt niin, että en ole ollut koskaan minkään herätysliikkeen jäsen. En ole kyennyt ottamaan keneltäkään
”koko pakettia”. En pysty ajattelemaan, että edustaisin jotakin liikettä. Sama on ollut politiikassakin: näen
yhtä ja toista hyvää eri liikkeitten tavoitteissa.
- Olen siis eri herätysliikkeet tunteva luterilainen kirkkokristitty.

Kristillinen arvopohja
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Jonkka siirtyy pohtimaan kristillisen perinteen merkitystä nykyajassa: - Se, että elämme moniarvoisessa
maailmassa, ei merkitse sitä, että omat perinteet ja
arvot pitäisi piilottaa. Joskus tässä taidamme ujostella turhaan.
Kuva Virpi Tuominiemi

- Kristillinen maailmankuva on huomattavasti vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin. Siihen perustuva arvopohja on meillä sisäänrakennettuna niin syvälle,
että emme tule sitä aina edes tunnistaneeksi.
- Kirkko kuuluu edelleen monella tapaa yhteiskuntaamme, ajatellaan esimerkiksi sen merkittävää nuorisotyötä ja laajaa sosiaalista panosta - tai vaikkapa
sitä, että valtiopäivien avajaiset ja päättäjäiset aloitetaan jumalanpalveluksella. Kirkko on vaikuttavalla
ja mielestäni hienolla tavalla mukana ajassamme.
Tänäkin vuonna taas suuri määrä ihmisiä kokoontuu seurakuntien joulun ajan tapahtumiin kokemaan
yhteyttä ja Pyhyyden kosketusta - ja ehkä etsimään
myös lapsuuden joulujen tunnelmaa.
- Kristilliseen elämänkäsitykseen sisältyy ajatus, että
jokainen ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Samanlainen ajatus on taustalla myös juridisesti velvoittavissa ihmisoikeuksissa, joiden toteutumisen
valvonnan Suomen perustuslaki on säätänyt oikeuskanslerin yhdeksi tehtäväksi.

Ihmisen puolella
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kuvaa johtamansa viraston asemaa yhteiskunnassa:
- Oikeuskansleri on oikeusvaltion puolustaja. Meidän
on muun muassa valvottava, että ihmisiä kohdellaan
virkakoneistossa oikeudenmukaisesti. Tehtävämme
edellyttää myös sitä, että tuntosarvet ulkona seuraamme yhteiskunnan oikeudellista tilannetta. Ei riitä, että vain passiivisesti odotamme, tuleeko kanteluita.
Jonkka muistuttaa, että tärkeää on herkällä korvalla kuunnella ihmisten hädästä viestiviä heikkojakin
signaaleja. Näin siksi, että kovaäänisesti oikeuksiaan
peräävien vaatimukset eivät peittäisi hiljaisia huokauksia. Maailmassa tahtoo olla niin, että vahvat kyllä
saavat äänensä kuuluviin, mutta maanhiljaiset jäävät
helposti jalkoihin.
- Sekin on tässä työssä tärkeää, että arvioissa ja kannanotoissa on mukana terve järki. Jos tämä unohtuu,
juridiikalla voidaan ajaa päin seinää. Ei pidä harjoittaa juridista saivartelua eikä elämälle vierasta pykäläjuristeriaa.
Oikeuskanslerin virastossa on vajaat 40 virkaa: oikeuskanslerin lisäksi apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö sekä eri virkanimikkeillä parikymmentä
muuta juristia.
- Tehtävien monipuolisuuden avulla yhteiskunnan eri
osa-alueet ja niiden ongelmat tulevat tutuiksi.
Jonkka muistelee: - Ennen oikeuskanslerin virastoa
työskentelin eduskunnan oikeusasiamiehen kanslias-

Jaakko Jonkka. Kuva Okv

sa. Siellä tehtäviini kuului muun muassa vankiloiden
tarkastus. Kiersin vankiloita ja keskustelin henkilökohtaisesti vankien kanssa.
- Vaikka vankilatarkastuksilla kohtasi myös raakaa
pahuutta, useat vangit olivat sellaisia, jotka ylivoimaiseksi käynyt elämä oli tehnyt reppanoiksi. Monesti
näki, että paluu yhteiskuntaan tulisi olemaan vaikeaa.
Muistan silloisen vankeinhoitolaitoksen ylijohtajan K.
J. Långin sanat: ”On kaksi asiaa, jotka varmimmin
katkaisevat vankilakierteen: Vanki saa tiukan vaimon
tai tulee uskoon.”
- Virkaurallani poliisina, syyttäjänä, tuomarina ja nyt
yli kaksikymmentä vuotta ylimmän laillisuusvalvonnan tehtävissä olen oppinut, että vaikka ihmisen teot
olisivat miten tuomittavia, hänen tuomitsemiseensa
ihmisenä meillä ei ole mahdollisuuksia eikä se meille
kuulukaan. Emme voi tietää niitä polkuja, joita ihminen elämässään on joutunut kulkemaan.

Läpi sormien ei saa katsoa
- Oikeuslaitos ei ole anteeksiantamuslaitos, mutta
niissä rajoissa kuin oikeus ja kohtuus sallivat, tulee
ottaa huomioon lieventäviä asiainhaaroja. Kuitenkin:
yhtä vähän kuin lainkäyttöön kuuluu moralisointi,
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yhtä vähän tulee kysymykseen läpi sormien katsominen.
- Rikoslaissa on anteeksiantoperusteet, joita tulee
käyttää, mutta vain lain hengen mukaisesti. Muistetaan, että kukaan ei ole täysin kelvoton, mutta myös,
että kukaan ei ole niin jalo, ettei kontrollia tarvittaisi.
-Tunnetaanko oikeuskanslerin virastossa myös ”ammattivalittajatyypit”?
Jonkka vastaa: - Emme käytä kantelijoista tuollaista
sanaa. Jonkin verran on kyllä sitkeitä oikeustaistelijoita. Jollekin ihmiselle on jäänyt jossakin vaikeassa
elämänvaiheessa koettu vääryys niin ylivoimaiseksi
taakaksi, ettei sen yli pääse, vaikka valittaisi 20 vuotta.
- Usein näille yritetään tehdä selväksi, että raskas
kokemus on aito, mutta että langettavaa todistusaineistoa ei löydy.
- Tuossa tilanteessa kantelija tulee joskus puhelinlankoja pitkin palavissaan, haukkuu ja jopa uhkailee,
Jonkka sanoo.
- Ohjeemme on, että koetetaan ymmärtää ja kestää,
mutta jos joku uhkaa henkeä ja terveyttä, niin sitä
ei tule sietää. Paljon ahdistusta ja vihaa joudumme
kuitenkin kohtaamaan ja ymmärtämään.

Kuva Urpo Vuorenoja
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Herkkiä muistoja lapsuuden jouluista
Keskustelun loppupuolella palataan oikeuskansleri
Jaakko Jonkan lapsuuskotiin Laviaan ja kodin jouluun:
- Lapsuuteni joulut olivat aineellisesti vaatimattomia, mutta niistä on jäänyt lämpimät muistot. Aaton
hämärtyessä veimme kynttilät läheisten haudoille.
Kynttilämeri valaisi lumisten kuusien ympäröimää
kappelihautausmaata.
- Aikaisessa jouluaamun kirkossa saattoi joskus käydä
niin, että nukahdin äitini olkapäätä vasten ja heräsin
vasta, kun suntio tuli kopistelemaan kolehtihaavilla...
- Nykyisin, kodissamme Helsingin Puistolassa, vietämme koko perheenä perinteisesti vähäeleistä kristillistä joulua. Käymme yhdessä joulukirkossa. Kotona on koristeltu joulukuusi. Joulupöydässä on kinkun
sijasta joulukalkkuna.
- Jouluevankeliumin äärellä hiljennytään. Ei mitään
suureellista. Tärkeintä on, että voi hetkeksi unohtaa
arjen kiireet, kuunnella jouluyön hiljaisuutta ja miettiä joulun sanomaa.

Kaarlo Lähteenmaa

VALON JUHLA

Kotikirkkoni lempeä joulu
minut uudelleen saavuttaa,
sen himmeitten lamppujen hohde
valon juhlasta muistuttaa.
Jo ovella vahvasti tunsin,
miten joulua kellot soi
ja enkelikuorojen joukko
urkuparvella huminoi.
”On Kristus syntynyt teille!”
Nuo Jumalan enkelit
valon viestin kedolle veivät,
jossa paimenet valvoivat.
Läpi vuosien joulukirkon
aito tunnelma säilynyt on
ja enkelten kaukainen viesti
on yhäti muuttumaton.
Oi, soittakaa joulun kellot
läpi hälinän maallisen:
”On syntynyt seimeen kerran
Valon Ruhtinas ihmeellinen.”
Anneli Lähdesmäki
Sastamalan Pyhän Marian kirkon perinteisen ”Kynttiläkirkko”-tilaisuuden tunnelmaa. Kuva Urpo Vuorenoja
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Pojan pontevalla, pyöreällä käsialalla kirjoitettu ruutupaperi työntyy kohti. ”Äiti tee näitä pipareita ite, ne on Maken mummon pipareita ja ne on ihan parhaita.” Punaposkisen pojan pakkasentuoksuinen vilpitön pyyntö joulukuisena arki-iltana käynnisti perinteen,
joka kuuluu joka jouluun. Oma piparkakkutaikina joulukuun puistattavan pimeyden keskellä antaa lähtölaukauksen joulun viettoon.
Muovifolion alla piparitaikina kylmenee yön yli leivottavaksi. Joulua
on hyvä kypsytellä, hiljentää tahtia.
Siinä on sutinaa, kun kolme vilkasta pojankloppia kaulitsee, muotittaa,
jauhottaa, raapii taikinaa pöydältä,
lattialta ja kulhoista ja asettelee piparkakku-ukon revenneitä jäseniä pellille
ohueksi kaulitun ukon ja hyvin syötetyn possun viereen. Muovipusseihin
lusikoidaan sitruunalla maustettua tomusokeritahnaa ja sitä pojat pursottavat uuninpehmeiden luomustensa ylle
kuin lumipyryä. Nonparellit ja tähtikoristeet ripisevät lattialla villasukkien
alla. Lasten poskilla paistaa jouluomenan puna. Yhdessä on hyvä tehdä,
vaikka se tekemisen jänne ei olekaan
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kovin pitkä. Aina välillä on juostava
katsomaan TV:tä tai rynnättävä matolle painimaan. Ikkunassa keikkuva
kultainen jouluenkeli liihottaa kohti kirkasta valotähteä ilmoittamaan
joulun ilosanomaa ja pimeää taustaa
vasten ikkuna heijastaa muhkeaa piparitaikinaa suuhun työntävän pörrötukkaisen pojan. Nämäkin hetket ovat
jo osa muistojen ketjua.
Meidän jouluvalmisteluja on jo vuosia ohjannut erään viisaan opettajakollegan toteamus: ”Kukaan ei aattona kurki kaappien siisteyttä, mutta

sitä katuu jälkeenpäin, jos kaiken
ajan käytti niiden siivoamiseen,
ja kiireeseen, eikä lasten kanssa joulun kokemiseen. Ne kasvaa
kuin hujaus ja sitten on aikaa siivota kaappeja.” Niinpä minä päätin tehdä taikinan itse joka joulu,
leipoa poikien kanssa niin monta
pellillistä pipareita, kuin he jaksoivat, vaikka sotku olikin hillitön ja
piparit syöty ennen aattoa. Yhdessä ryhdyimme myös joulukorttien
tekoon. Vaahtomuovista tehdyt
pikku sudit toimivat mainioina tupsuttimina värin levittämiseen enkeli- ja tonttusabluunoiden päälle.
Mitäpä se haittaa, jos jääkiekkoa
harrastavan esikoisen reippaat otteet saivatkin tontun näyttämään
possulta ja keskittymistä riitti vain
kolmeen korttiin. Silti hän osallistui, vielä 15-vuotiaanakin. Toisinaan käytimme liisteriä, toisinaan
maaleja ja silloin, ihan ollessaan
pieniä, pojat vain piirtelivät viivoja,
joiden yhtymäkohdista löysin tonttulakkeja ja piirsin niiden alle iloisia silmiä. Nämä kaksi perinnettä
ovat meidän jouluntulon porttina
vieläkin. Kun postimerkein varustettu korttipino odottaa viimeisenä
postitusiltana viejäänsä ja keittiön
pöydällä on korissa vielä pipareita
nakerrettavaksi, on joulu jo astunut ovesta sisään.
Nyt, vuoden 2015 joulun lähestyessä poikani ovat 12-, 14- ja
17-vuotiaita. Kaikkein tärkeintä
ovat hetket, jolloin teemme yhdessä joulua valmiiksi. Näihin hetkiin
kuuluvat perinteisen pikkujouluillan järjestäminen ystäväperheen
kanssa aattoviikon alla ja jokaisen pojan kanssa supattelua siitä,
mitäköhän se pikkuveli tai isoveli
toivoisi. Talon siivoamme kyllä,
ja saunan pesee mieheni poikien
kanssa. Lauteet ulos ja lattian rajaa myöten jynssäten. Se tuoksu
vaeltelee talossa illan kynttilän hämyssä, kun kaivan esiin joulukoristelaatikoita ja sivelen rypistyneitä
silkkipaperitonttuja ja huovutettuja joulusydämiä. Nostan esiin massapalloista liimatun tontun, jonka

lakki on irronnut liimauksistaan ja
paperista irti pistellyn enkelin, joka
roikkuu ohuesta langasta kailottaen
helmassaan.
Kiitän jokaisesta joulusta, jolloin
tein taikinan itse, jolloin annoin
poikien syödä sitä ja koristella kaikilla nonparelleilla kolme possua.
Mietin, vieläkö ripustan kuuseen
sen enkelin, laitan ikkunaan kuusivuotiaan leikkaaman iki-iloisen
tontun, ja teen sen, vaikka tekijä
onkin jo iso mies, joka lähtee aatonaattona ulkojäälle pelaamaan lätkää ja syö hujauksessa koko porkkanalaatikon. Joulussa yhdistyy
kaiken aikaa hienous ja haikeus.
Joulu herkistää muistelemaan
edellisiä ja kutkuttaa viettämään
tulevaa. Mikä on se kultainen joulu ja juhlayö, jota kohti kuljemme? Eikö juhla ala jo sydämemme
asenteesta ja mielemme rauhasta?
Kaikki jouluun kuuluva touhu ja
tohina on osa juhlan valmistelua,
ja pyhyys laskeutuu keskellemme,
kun annamme mielen rauhoittua
kiireettömyyteen ja toistemme
kohtaamiseen.
Asetellessani seimeä olohuoneen
pöydälle lasituikkujen väliin iloitsen siitä, miten tunnelmalliseksi
kodin voi koristella, koska pojat
eivät enää sorki kynttilän liekkiä
tai työnnä pikku kätösiään suin
päin piparkakkutalon piippuun.
Silti hetken kaipaan tepsuttavia
askelia, katson ovensuuhun ilmestyvää yläkoululaista ja näen
silmissä yhä pikkupojan, joka
levitti marjahilloa keittiönlattialle
haltioituneena vain vähän aikaa
sitten. Joulu tulee joka vuosi,
mutta mukaan ei kannata ottaa
kiirettä ja kireää pinnaa, vaan
täyttää joulunaika hetkillä, jotka
luovat yhteyttä, kantavat yhteisiin perinteisin ja muovautuvat suloisiksi muistoiksi. Ja kun
aattoilta lähestyy, kun viimeisen
joulujuhlan ’Sydämeeni joulun
teen’ kaikuu korvissa ja askeleet
vievät kohti joulunpunaista kotia, silloin voi hyvällä omallatun-

nolla
antaa lumihiutaleiden
sulaa nenänpäähän
ja muistella jouluja kaukaa lapsuudesta asti. Puhdas tuoksu, piparit,
koristeet ja äidin hymy, sieltä ne
kaikuvat ja kuljettavat jatkamaan
sukupolvelta toiselle jouluperinteitä. Yhdessä tekemällä saa paljon
aikaan, ja aattona, kun jouluevankeliumia kuulemaan noussut perheeni seisoo yltäkylläisen pöydän
ääressä lempeän ja juhlallisen tunteen vallassa, odotan hetken, kuin
ajan pysäyttäen,
lausun hiljaisen
kiitosrukouksen ja siirrän
perinteen
eteenpäin,
annan esikoiselle Raamatun
ja hiljennyn kätkemään ne sanat sydämeeni, kuten Maria
aikoinaan.

Sirkku Lähdesmäki
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Monessa
kodissa
adventtiaikana
rakennetaan jouluseimi, joka on hahmoilla kerrottu jouluevankeliumi. Jeesus-lapsen läheisyydessä ovat Maria ja
Joosef, paimenet, enkeli, tietäjät, eläimet.
Suomessa seimen rakentamisperinne on
varsin nuori, runsaat parikymmentä vuotta,
mutta katolisessa maailmassa niitä on tehty
vuosisatojen ajan.
Kuva Pekka Kiviranta

Ainakin Helsingin seudulla monien kauppojen ikkunoita koristavat adventtiaikana värikkäät seimiasetelmat.
- Kun alan ensimmäisenä adventtina rakentaa seimiasetelmaa tutulle paikalle, tietävät muut perheen
jäsenet, että sen jälkeen ei siihen lasketa avaimia
tai muuta tavaraa. Vuosien myötä perheelle on tullut kunnioitus tätä hiljalleen valmistuvaa asetelmaa
kohtaan, toteaa perhetyöntekijä Kristiina Larjava.
Larjavan kodissa jouluseimi valmistuu hiljalleen adventin aikana.
- Ensimmäisenä voisivat olla Maria, Joosef ja aasi,
jotka ovat matkalla. Kankaasta voi tehdä vaikka vihreän pohjan ja toisesta kankaasta tien. Sitten seuraavalla viikolla kuvaan voisi tulla paimenet ja lampaat.
Ja voivathan paimenet kohdata matkalla olevat Marian ja Joosefin ja vähän ihmetellä, että minne nuokin
kulkijat ovat matkalla.

Sydämen matka
- Jouluseimen rakentaminen on sellainen sydämen
matka jouluun. Samalla se muistuttaa, että jokaisella
on oma paikkansa, tietäjillä, paimenilla, kaikilla. Sen
äärellä voi miettiä myös omaa paikkaansa: Mikä merkitys tällä kaikella on minulle?
Työssään Kristiina Larjava on nähnyt myös sen, miten syvästi pienet lapset pääsevät tähän kaikkeen
mukaan.
- Pienillä lapsilla on sisään rakennettu mysteerin taju.
Jouluseimi koskettaa, se ruokkii lapsen kaikkia aisteja. Saa koskea, voidaan laulaa yhdessä, sytytetään
kynttilä.
- Joulu ei ole vain juhla, joka tupsahtaa, vaan siihen
virittäydytään. Ollaan samalla taajuudella, valmiina
vastaanottamaan. Se myös auttaa rauhoittumaan tulevaan juhlaan, jättämään turhia asioita pois.

- Sitten kuvaan voisivat tulla tietäjät kameleineen,
riippuen tietenkin siitä, kuinka suuri tila on käytössä.

Kyse hoksaamisesta

- Lopulta tulee talli. Sinne Maria, Joosef, Jeesus-lapsi.
Ympärille paimenet, lampaat, tietäjät, aasi ja kameli.
Tietenkin myös enkelit. Kaiken yläpuolella on tähti,
joka voi olla vaikka se joulukuusen tähti, Kristiina
hahmottelee jouluseimen rakentamista.

Kristiinan mielestä kyse ei ole ehtimisestä tai osaamisesta vaan hoksaamisesta. Jouluseimen rakentaminen vaatii pysähtymistä, läsnä olemista. Tavarataloista voi ostaa valmiit hahmot, tai lehdissä on hahmoja,
jotka voi liimata pahville ja leikata. Tai voi askarrella
muovailuvahasta, pieni laatikko talliksi, ruohoa oljiksi.
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- Materiaalin hankkimisen se vaatii. Tai jos tekee itse,
niin sillä on suurempi merkitys lapselle. Se jollakin
tavalla avaa joulun lapselle.
- On tärkeä, että me opetamme lapselle hengellisen
kielen ja maailman. Näin lapsi kasvaessaan voi ymmärtää myös toisia ihmisiä.
Sukupolvien ketju
Kristiinan mielestä joulu on helppo kertoa lapselle.
Voi lukea sen, mitä on kirjoitettu. Se sanoma on kulkenut sukupolvelta toiselle ja nyt siinä ketjussa minulla on oma paikkani.
- On olemassa hyviä lasten raamattuja. Voi myös tehdä asioita yhdessä lasten kanssa ja näin lapsi saa
elää mukana. Kun lapsi pääsee leikkimään paimenilla, lampailla, tietäjillä, niin silloin kertomus herää
lapsessa eloon. Kun lapsi leikkii joulua, niin silloin
hän on sisäistänyt jotakin todellista joulusta, toteaa
Kristiina Larjava.

Pekka Kiviranta

Kuva Kristiina Larjava

Kuva Pekka Kiviranta
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Asta ja Tuomo Uutela, Nagytarcsan kunniakansalaiset
Elettiin vuotta 1983, kun Vehkalahden seurakunnan kirkkoherra Mikko Lahti toimi isäntänä
unkarilaiselle 40 hengen ryhmälle. Asta ja Tuomo Uutela olivat mukana ja apuna järjestelyissä mutta kumpikaan ei siinä vaiheessa osannut arvata, mitä tuo kosketus unkarilaisiin
ystäviin tulisi tarkoittamaan. Ei ollut yhteistä kieltä, ei aina tulkkia paikalla mutta sanakirjan
avulla yhteys syntyi. Isäntä Tuomo Uutela muistaa vielä ensireaktionsa, kun Asta-emäntä
kertoi ottavansa 4 unkarilaista vierasta heille kotiin kotimajoitukseen. Spontaani lausahdus
nousi Tuomon huulilta: ”Kyllä otit harmii ittelles.” Mutta pian oli isäntäkin täysillä mukana
vieraiden kanssa ja jo samana syksynä Tuomo ilmoittautui Unkarin kielen kurssille työväenopistoon. Asta toteaakin: ”Eihän ystävyydessä ole kyse vain antamisesta tai ottamisesta vaan
yhteyden kokemisesta, tutustumisesta toisiin ihmisiin ja heidän elämäänsä”.

Asta ja Tuomo ovat tehneet kymmeniä mieliinpainuvia matkoja Unkariin, niin omalla autolla, ryhmän
kanssa linja-autolla kuin lentäen. Päätä pyörittäen
molemmat muistelevat aikaa ensimmäisestä vierailusta tähän päivään: Kuinka paljon kaikki onkaan
muuttunut! Neuvostoliiton valta ja aika Unkarissa on
päättynyt.
Vierailujen aikana on saatu olla mukana monenlaisissa juhlissa. Tuomo kertoo, kuinka on osallistuttu
häihin ja hautajaisiin ja mieleen palautuu kokemus
vuodelta 2012: ”Olimme kutsuvieraina perinnehäissä, juhlaväkeä oli 200 - 300 henkeä ja morsiamella oli
70 vuotta vanha vihkipuku yllään.” Saatoin sieluni silmin nähdä tuon perinneasuihin pukeutuneen joukon,
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kun Asta ja Tuomo vuorotellen kuvailivat näkemäänsä ja kokemaansa: valkoisia asuja, kukkia, miesten
pitkävartisia nahkasaappaita...
Astan ja Tuomon iloinen kerronta on vaikuttavaa, ystävyys on syvää ja sitä on eletty todeksi vuosikymmenten ajan. Mieliinpainuva vierailu oli myös Astan
ja Tuomon yllätysmatka, kun kolme ystäväperheen
lasta pääsi ripille ja pariskunta päätti osallistua rippijuhliin. ”Olisittepa nähneet ne iloiset ja yllättyneet
ilmeet, kun ilmestyimme heidän juhlaansa.”
Erityinen ystävyys on syntynyt Istvan Tagain kanssa,
ystävien kesken hän on ”renkipoika”. Istvan tuli Suomeen Kannusjärvelle maatilalle töihin ja päätyi siel-

tä Astan ja Tuomon kotiin. Tuomo muistelee: ”Sinä
kesänä rakennettiin konevarastoa, ja kesän loputtua
oltiin niin hyvät ystävät, että saateltiin hänet kotiin
asti Unkariin!” Sen jälkeen yhteyttä on pidetty säännöllisesti sähköpostin välityksellä.
Toinen läheinen ystävä on ”Pekka”, Peter Tagai. Ystävyys syntyi kun Peter oli Suomessa stipendiaattina
tutustumassa seurakunnan nuorisotyöhön ja kirkkoherra kysyi, voisiko Peter tulla Uutelaan viikonlopuksi,
kun heillä on saman ikäinen poika. Uutelasta tulikin
Peterin toinen koti. ”Peter oppi myös Suomen kielen
hyvin, ja hän toimii usein tulkkina Unkarin vierailuillamme”, kertoo Tuomo.
Erään vierailun aikana Nagytarcsan kuntaan valittiin
uusi pormestari. Asta ja Tuomo olivat silloin vieraina Unkarissa. Uusi pormestari kuuli, että paikalla on
vieraita Suomesta, ja hän halusi tavata vieraat. Siitä
alkoi yhteys ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa.
Asta kertoo, kuinka vaikuttavaa on ollut saada olla
mukana tapahtumissa kunnan työntekijöiden kanssa.
Puhuttelevaa oli, että yhteinen ateriahetki alkoi pormestarin lausumalla ruokarukouksella. Usko näkyy
unkarilaisten elämässä voimakkaasti: Suomesta tulleet ryhmät kutsutaan mukaan jumalanpalvelukseen.
Viime kesänä pormestari Sándor Rimóczi vieraili Haminassa yhdessä kansantanssiryhmän kanssa.
Ryhmä esiintyi myös Hamina Tattoon ohjelmassa.
Kolmen päivän ajan oli esiintymisiä. ”Ja ne hienot
esiintymisvaatteet”, Asta ja Tuomo puistelevat päätään, ”miten he jaksoivatkaan niissä vaatteissa esiintyä!” Asta kuvaa, kuinka naisten hameet olivat leveitä, monikerroksisia ja varmasti raskaita. Mutta kaikki
esiintyivät iloisina. Kun tanssiryhmän johtaja arvioi
esityksiä, hän totesi: ”Kaikki tekevät parhaansa. Jos
tulee virhe, siitä pitää päästä yli. Yksi virhe ei haittaa,
on vain jatkettava eteenpäin.” Positiivisuus ja iloinen
elämänasenne ovat auttaneet Astaa ja Tuomoakin
elämässä eteenpäin, yhdessä ystävien kanssa.

”Hamina Tattoon yhteydessä koettiin myös hetki,
joka aiheutti kylmiä väreitä”, kertoo Tuomo: ”Esityksen jälkeen meidät kutsuttiin yllättäen lavalle. Nagytarcsan pormestari luovutti meille kunniakirjan ja
mitalin todistukseksi, että meidät on kutsuttu Nagytarcsan kunnan kunniakansalaisiksi! Ja kun mitalien
ojentamisen jälkeen alkoi soida Maamme-laulu, tunne oli voimakas.”
Kunniakansalaisuus voidaan myöntää kulttuurin tai
taiteen alalla tehdystä työstä ja kunniakansalaisella
on oikeus osallistua kunnan hallinnon ja lautakuntien
kokouksiin. Kyllä pormestarin työhuone ja työtalo
ovat tulleet Astalle ja Tuomolle tutuiksi, mutta enemmän he viihtyvät tavallisten kuntalaisten parissa: Kodeissa ja kirkossa, keskustellen, yhteyttä kokien ja
yhdessä aterioiden.
Pari joulunalusmatkaakin on tehty ja koettu. Joulu
on Unkarissa selkeästi Jeesus-lapsen syntymäjuhla, joulupukki tulee vasta joulun jälkeen tuomaan
paketteja. Tosin lapset saavat lahjoja jo joulukuun
kuudentena, Mikulaksen päivänä. Joulu näkyy myös
katukuvassa: Siellä on paljon kauniita ja puhuttelevia
seimiasetelmia.
Vieraanvaraisuus lämmittää ja
liikuttaa. Nagytarcsan kunnan pormestarin osoittama
kiinnostus
yhteistyöhön
ja ystävyyden vaaliminen
ovat jääneet pysyvästi lämpimiksi muistoiksi Astan ja
Tuomon sydämeen. Siihen he
ovat valmiita vastaamaan tulevaisuudessakin omalla ystävyydellä ja palvelevalla mielellä.
”Enemmän olemme saaneet kuin voineet antaa,
ystävyys on lahjaa.”
Antero Rasilainen
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1 kokonainen suolasilli
4-5 keitettyä perunaa
4-5 keitettyä punajuurta
4-5 keitettyä ja kuorittua porkkanaa
3 maustekurkkua
1 sipuli
1 omena (haluttaessa)
Keitä ja jäähdytä juurekset mieluimmin edellispäivänä.
Leikkaa terävällä veitsellä juurekset, maustekurkku ja sipuli mahdollisimman pieniksi kuutioiksi. Ensin perunat, sitten porkkanat, kurkku ja viimeksi punajuuri. Laita
jokainen ainesosa omaan säilytysrasiaan. Ruokapöydän kattamisen aikana kokoa
salaatin ainekset tarjoiluvadille omiin lohkoihin. Halutessasi voit koristella rosollin
parilla kovaksi keitetyllä kananmunalla.
Rosollin kastikkeeksi sopii vaahdoksi vatkattu kerma, joka on värjätty sopivasti punajuuren keitinliemellä ja maustettu sokerilla ja etikalla.
Kuva ja teksti Hannu Rasila
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Kirkko Murmanskiin ja Pappila Papinsaarelle, Ely mukana kirkon työssä Venäjällä.
Vapahtajamme ensimmäinen majapaikka oli kovin vaatimaton: talli tai kallioluola. Suomeen nähden tänä aikana elämä Vienan Karjalassa ja Kemissä on sekin kovin vaatimatonta, mutta tallissa ei
Kemin seurakunnan pastorin Vladimir Jakushovin tarvitse yöpyä. Elyn tuella Inkerin kirkon omistukseen on hankittu kaksio Kemistä ja se on tarkoitettu seurakunnan papin asunnoksi. Elyn joulukeräyksen tavoitteena on saada kokoon osa asunnonoston rahoituksesta.
Toinen keräyskohde on jäämeren rannalla Murmanskissa. Siellä on elävä ja toimiva seurakunta,
mutta kirkko siltä puuttuu. Seurakunta kokoontuu kerrostalon alakerrassa olevassa kerhohuoneessa. Kirkon rakentaminen on meneillään. Seurakuntalaiset keräävät itse varoja oman kirkon rakennuskustannuksiin. Elyn tuella tuon kirkkorakennuksen
vesikatto saadaan valmiiksi.

Anna lahjasi ja tule mukaan tukemaan evankeliumin työtä Venäjällä. Pappila Papinsaarelle ja kirkko Murmanskiin. Yli 50 € lahjoituksesta Ely toimittaa lahjoittajalle muistoksi Kemin kirkon ja Vladimir Jakushovin yhteiskuvan. Laitathan viestiosioon Joulukeräys-viestin
sekä oman seurakuntatietosi lisäksi osoitetietosi, jotta osaamme toimittaa kuvan oikeaan
osoitteeseen. Elyn jäseniltä riittää nimi ja seurakunta. Jumala sinua ja lahjasi siunatkoon.
Voit osallistua keräykseen alla olevalla pankkisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi joulukeräys ja oma seurakuntasi sekä yli 50 € lahjoituksissa osoitetiedot.
Vienan Kemi. Kuva Kristiina Paananen

- ja muita yhteyksiä säveltäjämestariin

Koko vuosi 2015 on juhlittu maamme merkittävintä säveltäjää Jean Sibeliusta, jonka syntymästä on kulunut
150 vuotta. Tuskin on kaupunkia, orkesteria tai klassisen alan musiikkijuhlaa, jossa ei olisi esitetty ja muistettu Järvenpään kuuluisaa säveltäjämestaria. Uusia
Sibelius-kirjoja on ilmestynyt ja erilaisia Sibelius-näyttelyitä pidetty. Sekä tieteellinen että kansanomainen
tietämyksemme Sibeliuksesta on lisääntynyt.
Voi tuntua huvittavalta tai oudolta kysyä, onko mitään yhteyksiä evankelisen herätysliikkeen ja Ainolan
säveltäjämestarin välillä. Katsahdimme tähän aiheeseen jo – ehkä ihan ensimmäisenä Sibelius-vuoden
julkisena tilaisuutena – Hämeenlinnan seurakuntatalolla Elyn laulujuhlassa 11.1.2015. Samoin Nurmeksen Evankelisen Opiston ystävien marianpäiväjuhlassa puhuin samasta teemasta. Siellä se oli paikallaan
myös siksi, koska Aino Sibelius (o.s. Järnefelt 18711969) oli lähtöisin Kuopiosta, ja koska Aino ja Janne
olivat häämatkallaan Pielisjärvellä (nyk. Lieksa). Nurmeksen matkan aikana Jari Lampinen jopa kartasta
selvitti Monolan talon paikan Pielisen rannalla, jossa
Sibelius-pariskunta asui kuherruskuukauttaan, mutta
Jean myös sävelsi, mm. orkesteriteostaan Satu.
Onko yhteyttä? Kysymys voi yllättää, koska Sibelius
ei ollut mikään kirkollinen henkilö puhumattakaan
herätysliikkeistä. Mutta kulttuuri ja historia voivat silti
yhdistää. Yhteyksiä löytyy Sibeliuksen äidin suvusta, Siionin Kanteleesta, Nuori Siion-kirjasta ja Kallion
seurakunnan kellosävelmästä Engströmin ajalta.
Oliko Fredrik Gabriel Hedbergillä mitään yhteistä sukulaisensa Sibeliuksen kanssa. Vastaan näin: Yhteistä
Jean Sibeliukselle ja F. G. Hedbergille olivat mielestäni nämä: 1) musikaalisuus, herkkä mielenlaatu, 2)
sama Borg-suku, 3) kummankin suvussa oli monia
pappeja, 4) kummankin esi-isä oli ollut Vihannin kappalainen, sitten Raahen ja Saloisten khra Gabriel Carlinpoika Borg (k. 1824). Onhan tässä yhteistä!
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Kanadalainen muotokuvaaja Yosuf Karsch teki Jean
Sibeliuksesta kuuluisat mustavalkokuvat. Tämä kipsiveistos on tehty niiden mukaan ja tekijä on myös kanadalainen. Teos löytyi Kaarina Sjöblomin jäämistöstä
Cookstownista, Ontariosta. Omistaja Maiju Vuorenoja.
Kuva Urpo Vuorenoja.

Samaa sukua äitiensä puolelta
Johan Julius Christian (Janne, myöh. Jean) Sibelius
syntyi 8.12.1865 Hämeenlinnassa ja kuoli 20.9.1957
Järvenpäässä. Säveltäjän isä oli kaupunginlääkäri
Christian Sibelius, joka oli vihitty 7.3.1862 avioon Maria Charlotta Borgin kanssa. Maria oli F. G. Hedbergin
serkku.
Maria Charlotta Sibeliuksen o.s. Borg (1841-1897)
isä oli Hedbergin eno, Pyhäjoen kirkkoherrana kuollut Gabriel Borg (1797-1855). Aikaisemmin Gabriel
Borg asui perheineen Hämeenlinnassa koulun rehtorina. Hänen vaimonsa, siis Jean Sibeliuksen isoäiti, oli
Julia Katarina Borg o.s. Haartman (1812-1892). Kun
Gabriel Borg kuoli Pyhäjoella 1855, päätti leski Julia lapsineen palata asumaan Hämeenlinnaan. Maria
Charlotta oli silloin 14-vuotias.
Sibeliusta ja Hedbergiä yhdistävä Borg-suku oli laaja.
Pappeja oli useassa polvessa eri puolilla Pohjanmaata ja sitten Hämeenlinnassa, jonne Hedbergin eno
Gabriel Gabrielinpoika Borg (1797-1855) tuli 1828
triviaalikoulun lehtoriksi. Hämeenlinnasta Gabriel
Borg siirtyi Turun triviaalikouluun ja saatuaan 1844
pappisvihkimyksen Uuden Kaarlepyyn ja Pyhäjoen
kirkkoherraksi. Gabriel Borgin isä ja samalla Hedbergin isoisä Gabriel Carlsson Borg oli puolestaan ollut Vihannin kappalainen sekä Raahen ja Saloisten
kirkkoherra, siis Hedbergin kotiseurakunnassa. Poika
Gabriel Borg oli kahdesti naimisissa, Sibeliuksen äiti
Maria oli toisesta aviosta (äiti Julia Haartman). Evan-

kelisen liikkeen isällä F. G. Hedbergillä oli usein asiaa
G. Borgin perheeseen sekä Hämeenlinnassa että Turussa, tämä näkyy hänen kirjeistään.
Kallion kirkon kellosävelmä
Myös laulujen kautta rakentuu yhteyttä Sibeliukseen
ja evankeliseen liikkeeseen. Ensiksikin Helsingin Kallion seurakunnan kirkon kellosävelmän kautta. Miksi
viittaan tähän? Koska Kallion kirkkoa rakennettaessa
Sörnäisten kirkkoherrana oli evankelinen pappi, aikaisemmin Evankeliumiyhdistyksen johtajana ollut Julius Engström. Hän lienee yhtenä vaikuttanut siihen,
että kelloihin tilattiin sävelmä prof. Sibeliukselta. Sen
Sibelius sävelsi v. 1911. Kirkon vihkiäisissä 1.9.1912
kelloja soitettiin, mutta myös kuoro lauloi kellosävelmän sanoilla, jotka Julius Engström oli kirjoittanut Sibeliuksen sävelmään. Runo Kiittäkää Herraa! pohjautui Psalmiin 100. Teksti kuului: ”Riemuitkaa, / kaikki
maa, / tulkaa, veisatkaa; / Ilolla / riemulla / Herraa
palvelkaatte! / Tietäkää, ett’ Herra on / Jumala, hän
elohon / meidät loi, / armon toi, / otti lapsen arvohon, /hälle veisatkaatte! / riemuitkaa, / kaikki maa!
Säk 2: Kiittäen, / veisaten / Herran huoneeseen /
rientäkää, / kiittäkää / hänen nimeänsä, / sillä Herra
hyvä on. Laupeutensa loputon./ Ijäti / pysyypi / totuutensa verraton. / Hänen hyvyyttänsä / kiittäkää /
kaikki maa!”
Kallion kirkonkellojen laulu julkaistiin myös Sanansaattajassa 16.9.1912. Kellosävelmää on sitten soitettu kauan arkena ja myös yleisradiossa.
Myös Sakari Ylivuorien teos Sibeliuksen lampaanviulu. Tarinoita sävelten takaa (Gummerus 2015) kertoo
sävelmän synnystä. Käy ilmi, että kun Sibelius ei tullut kirkon vihkiäisiin paikalle (koska kirkonkellot asentanut firma oli loukannut säveltäjää jotenkin), hän ei
tuntenut Engströmin tekstiä sävelmäänsä. Siksi Sibelius pyysi myöhemmin Heikki Klemettiä tekemään
tekstin, jotta sävelmä voitiin painaa Saksassa kuorolauluna. Ilmari Krohn taas ei tuntenut Sibeliuksen
kuorosovitusta ja niin hän teki omansa ja laulatti sitä
Engströmin sanoilla.

ta jo edesmenneeltä evankelisen liikkeen vaikuttajalta, että sävelmästä oli tarkoitus maksaa Sibeliukselle
palkkio. Kun laskua ei tullut, laulukirjatoimikunnasta
rov. A. E. Koskenniemi tai Tuure Toivio soitti Sibeliukselle Ainolaan tiedustellen summaa. Silloin Sibelius
oli sanonut tähän tapaan: ”Sävellyksen hinta on joko
hyvin suuri, tai sitten ei mitään.” Tähän Evankeliumiyhdistyksen edustaja oli vastannut: ”Kiitos, me valitsemme jälkimmäisen.” Näin arvokas sävelmä saatiin
lahjana. Sävelmä ei kenties ole kaikkein kansanomaisempia, mutta taideteoksena sille on annettu suuri
arvo ja se on myös usealla levyllä.
Kokoelmassa Nuori Siion julkaistiin myös Sibeliuksen
sittemmin virsikirjasta kaikille tuttu koraali ”Soi kunniaksi Luojan” (nyk VK 462, sanat A. V. Koskimies).
”En etsi valtaa, loistoa”-sävelmä
Evankelinen kansa sai laulukirjaansa v. 1939 sävelmistössä myös tutun ja suositun ”En etsi valtaa loistoa”-sävelmän vuodelta 1909. Siihen ei kuitenkaan
otettu tuttua Sakari Topeliuksen tekstiä, vaan Kanteleessa laulamme Sibeliusta ruotsalaisen Carl Olof
Roseniuksen tekstillä. Nykyisessä Siionin Kanteleessa
se on nr 10 ”Nyt riemuitsen, nyt riemuitsen, nyt kaikki hyvin on”.
Lopuksi muistamme senkin, että Sibeliuksen hymni
Finlandia esiintyy Amerikassa myös joissakin virsikirjoissa koraalina (esim. Lutheran Worship 1982 nr
510).
Sibelius on edelleen Suomen tunnustetuin säveltäjä
kautta maailman. Hienoa, että myös Siionin Kanteleessa ja virsikirjassa saamme laulaa joitakin hänen
sävelmiään.
Seppo Suokunnas

Joululaulu Sibeliukselta lapsille
Evankeliumiyhdistys oli tekemässä 1928-29 lapsille
laulukirjaa ”Nuori Siion”. Siihen tilattiin uusia sävelmiä monilta maamme kärkinimiltä. Jean Sibelius oli
yksi heistä. Häneltä pyydettiin uusi sävelmä rovasti
A. V. Jaakkolan joulurunoon ”On lapsonen syntynyt
meille”. Myöhemmin sävelmä otettiin myös Siionin
Kanteleeseen, SK 1999 nr 29. Olen nähnyt Evankeliumiyhdistyksestä professori Sibeliukselle 23.2.1929
lähetetyn kiitoskirjeen. Olen kuullut myös useammal27

Kuva Urpo Vuorenoja

Luukas 2:
”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli ensimmäinen
ja tapahtui Quiriniuksen ollessa
Syyrian käskynhaltijana. Kaikki
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa…
Sillä seudulla oli paimenia yöllä
ulkona vartioimassa laumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin
ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa.”
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Jouluevankeliumissa kaksi toisilleen mahdollisimman vierasta asiaa
kohtaavat.
Toisaalta ihmisten arki, joka oli
jatkunut samanlaisena tuhansia
vuosia ja johon vain jotkut yhteiskunnalliset uudistukset, kuten verollepano toivat muutoksia.
Toisaalta
jumalallinen
asioihin
puuttuminen. Enkelit, taivaallinen
sotajoukko – koko Jumalan maailma tuli yhtäkkiä keskelle ihmisten
arkea.
Oli siinä paimenilla ihmettelemistä
ja sulattelemista ja kuitenkin kaikki tämä ihmeellinen oli totta. Jouluevankeliumi päättyy paimenten
toteamukseen: ”Kaikki oli juuri niin
kuin heille oli sanottu.”
Miten kaksi näin erilaista maailmaa
saattoivat kohdata Beetlehemin kedolla, kaksituhatta vuotta sitten?
Galatalaiskirjeessä Paavali selittää
sen meille: ”Kun aika oli täytetty,
lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.”

Maallinen ja taivaallinen eivät olisi
koskaan kohdanneet, ellei Jumalan tiimalasissa aika olisi täyttynyt.
Jumala näki ja tiesi, etteivät ihmiset koskaan tulisi kelvollisiksi yrittämällä noudattaa Jumalan lakia.
Synti on meissä sisällä ja elämme
siinä, emme pääse siitä irti. Oma
vanhurskautemmekin on vain vajavuutta ja itsekkyyttä ja Jumalalle kelpaamatonta. Ei ollut muuta
mahdollisuutta palauttaa yhteys
Jumalan ja ihmisten välille, kuin Jumalan Pojan tulo Ihmiseksi.
Jeesus tuli tuomaan rauhan, sovituksen, uuden mahdollisuuden
maailmalle ja ihmisille.
Tämä tarkoitti myös Jeesuksen ristinkuolemaa, mutta ihmisiä rakastava Jumala oli tähän valmis.
Paimenten tavoin mekin voimme
vain ihmetellä ja kiittää.
Siunattua Jouluaikaa Sinulle !
Pekka Knuutti
hallituksen puheenjohtaja

- Kuka siellä vielä näin myöhään oli, Senja kysyi paikatessaan revennyttä viittaa öljylampun valossa.
- Joitakin matkalaisia. Niitähän on nyt kaikkialla ja
majatalot täynnä, sanoi Simon ohimennen.
Penkille istuttuaan Simon kuitenkin jatkoi: Mutta jotenkin tuntui pahalta sanoa, että ei meillä ole vuokrata heille huonetta. He vaikuttivat niin väsyneiltä ja
varsinkin nuori rouva oli kovin uupuneen näköinen.
Kun varmaan se vauvakin syntyy aika pian.
- Mitä, tokaisi Senja. Oliko siellä joku odottava äiti
kysymässä yösijaa? Ja sinä ajoit heidät pois. Mene
nyt sitten heti ja kutsu heidät sisälle.
Simon tiesi jo Senjan äänestä, että nyt ei kannata
neuvotella, vaan nyt pitää lähteä heti liikkeelle. Ja
läheiseltä kujalta Simon väsyneen ja neuvottoman
pariskunnan aaseineen löysikin.
- Nyt te tulette meille, Simon sanoi ja auttoi Marian
seisomaan ja hetken kuluttua he olivat jo tuvan lämmössä.

- Te miehet saatte nyt mennä järjestämään ulkorakennukseen sopivan tilan. Siellä on heiniä ja olkia,
niistä voi laittaa vuoteen. Minä katselen täältä joitakin taljoja aluseksi ja peitoksi. Eikä siellä kylmä tule,
ja varmaan te olette lampaisiin ja aaseihin tottuneet.
Aidan takaa ne kyllä seuraavat teidän puuhianne,
mutta kyllä siellä nukuttua saa, sanoi Senja odottamatta muiden kommentteja.
Älä tyttökulta pelkää
Miesten lähdetty Senja tuli Marian viereen, hieroi kädellä Marian kipeytynyttä selkää ja puhui lämpimästi.
- Älä sinä tyttökulta pelkää, kaikki menee varmasti
aivan hyvin.
Marian silmästä valahti kyynel poskelle. Kaikki tuntui
sittenkin järjestyvän, vaikka hetki sitten näytti kovin
pelottavalta.
- Monet asiat ovat niin sekaisin, Maria sanoi hiljaa.
Senjan teki mieli kysyä, mutta hän malttoi mielensä
ja odotti rauhassa.

Yösija järjestyy
Sillä välin Senja oli loihtinut pöytään leipää, papumuhennosta ja kalaa. Iltapalan aikana
hän kyseli matkalaisten vointia.

Piirros Virpi Tuominiemi

Maria ei paljon puhellut, hän vain
nyökkäili, kun Joosef kertoi.
- Meidänkin oli lähdettävä, kun
sellainen käsky tuli. Ja oikeastaan aika hyvin se matka meni.
Vaikka oli se raskasta, Marialle
varsinkin. Mutta nyt sitten alkoi näyttää pelottavalta, kun
ei mistään löydy majapaikkaa. Kaikki majatalot ovat aivan täynnä. Lapsikin voi syntyä
vaikka kuinka pian.
- Kyllä me teille jonkin majapaikan keksimme, eihän nyt teitä
voi yöksi ulos jättää, Senja sanoi ja
otti asiat hoitoonsa, kuten monet kerrat
ennenkin. Ja pian hänellä oli suunnitelma
valmiina.
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- Kun tämä lapsi ei ole ihan tavallinen lapsi. Enkä
minä tiedä, mitä tästä kaikesta tulee. En minä osaa
näitä asioita hoitaa, sanoi Maria nyyhkien.
- Kaikki muuttui silloin, kun minulle ilmestyi enkeli.
Olin kihloissa Joosefin kanssa ja me suunnittelimme
perheen perustamista. Kaikki tuntui olevan hyvin.
Joosef on hyvä mies. Mutta sitten ilmestyi enkeli,
joka sanoi, että minusta tulee Messiaan äiti. Jumala lähettää lupaamansa Messiaan maailmaan ja että
Hän syntyy minun lapsekseni.
- Sitten enkeli ilmestyi Joosefillekin ja selitti asiat hänellekin. Oli se Joosefille ensin kova paikka, kun hänen kihlattunsa odottaa lasta ja hän tiesi, että lapsi ei
ole hänen lapsensa.
Puhe tuli Marian suusta yhtenä ryöppynä eikä Senja
millään pysynyt mukana. Ei hän ymmärtänyt, mistä
tämä nuori odottava äiti puhui, mutta sen hän tiesi,
että jotakin erityistä tässä on.

Vauva syntyy
Pian miehet tulivatkin ja sanoivat, että siellä on nyt
tila valmiina ja väsyneet matkalaiset voivat mennä
lepäämään.
Kun Maria ja Joosef olivat lähdössä majapaikkaansa, sanoi Senja vielä painokkaasti Joosefille: Kun
Maria alkaa synnyttää, niin tulet sitten heti herättämään meidät. Minä tulen avuksi ja te miehet saatte sitten olla apuna sen mukaan, mitä minä sanon.
Kaiken varalta Simon lähti vielä hakemaan kaivolta
puhdasta vettä, jos sitä vaikka piankin tarvittaisiin.
Eikä kulunut aikaakaan, kun ovelle jo koputettiin.
Hätääntynyt Joosef siinä seisoi ja sanoi, että nyt
se alkaa tapahtua. Niin Senja lähti talliin ja määräsi miehet laittamaan pesuveden valmiiksi ja etsimään pyyheliinoja, jos vaikka vauva piankin syntyisi.
Miehet jäivät odottamaan. Joosef käveli tuvassa hermostuneesti ja aina välillä meni oven luo kuulostelemaan. Ja pian jo tallista kuului lapsen ääni.
Senja hoiti kaikki asiat kokemuksella ja niin oli pieni
vauva pian pestynä ja kapaloituna.

Piirros Virpi Tuominiemi
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Yllätysvieraita
Hetken saivat kaikki levätä rauhassa, mutta sitten pihalta kuului outoja miesääniä. Miehiä tuntui
olevan useita.
- Täälläkö se vauva on? Me näimme enkeleitä, ja
he sanoivat, että täällä on syntynyt Vapahtaja,
koko maailman Vapahtaja. Täälläkö se vauva on?
Ensin Senja ei aikonut päästää takkuturkkisia paimenia talliin, mutta suostui lopulta, kun paimenet
kertoivat kaiken yöllisestä enkelinäystä.
Varovasti miehet astuivat sisään matalasta ovesta ja katsoivat ääneti seimessä makaavaa lasta.
Se oli kaunein näky, mitä he koskaan olivat nähneet. Ja hiljaisella äänellä he kertoivat Marialle
kaiken, mitä oli tapahtunut. Enkeleistä, kirkkaudesta, laulusta, aivan kaiken.
Oli se ihmeellinen yö
Senja ja Simon muistelivat myöhemmin monet
kerrat näitä ihmeellisen yön tapahtumia. He kertoivat niistä lapsilleen ja lastenlapsilleen, naapureille ja kaikille. Kun he erään kerran taas illalla
vuoteessa muistelivat, mitä kaikkea silloin tapahtui, sanoi Simon mietteissään juuri ennen nukahtamista: ”On se vaan ihmeellinen asia, että kun
tekee toiselle ihmiselle jotakin hyvää, ei koskaan
tiedä, kuinka paljon hyvää siitä saa itselleen.”
- Niin on, sanoi Senja hiljaa ja otti Simonia kädestä kiinni. Ja niin he nukahtivat.

Pekka Kiviranta

Joulun kehtolaulu on Tyrvään Pyhän Olavin Tuomaanpäiväksi tehty laulu. Siellä pidetään aina perinteinen
”Tuomaanpäivän messu” ja siitä alkaa tyrvääläisten oikea
- pyhitetty joulu-aika.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Sastamalassa joulun aikaan.
Kuva Urpo Vuorenoja

Joulun kehtolaulu
Sanat Urpo Vuorenoja
Sävel Greensleaves

1. On Tuomaanpäivä kuin toivotus
kuin adventistamme vapautus
se synnin pois meistä karkoittaa
se joulun seimelle kurkottaa.
On Olavi ovena
on puinen valkeus valona
mi mielemme notkistaa
ja kiviset kylmät pois ravistaa.
2. On vanhat virret nyt muisto vain
on huopikkaat poissa kaapistain
mut kirkko Olavin muistuttaa
mitä minun sieluni odottaa.
On Olavi kehtona
on vanhus jälleen valona
mi pahnat pahuuden
näin Tuomaana puhdistaa.
3. Siis kulje kanssamme polku tää
ja löydä lähde mi virkistää
on kehto onnen ja autuuden
vain kirkko tuo ihmisten.
On Olavi tähtenä
mi loistaa kansansa keskellä
se kohottaa korkeuteen
taas kuninkaan - Kristuksen.
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Joulun sanoma muistuttaa meitä Jeesus lapsen syntymästä. Useissa maissa ympäri maailmaa lapset ja aikuiset laulavat ja näyttelevät jouluevankeliumin tapahtumista. Joulukuvaelmat ovat täällä Suomessakin tuttuja päiväkerhojen ja koulujen joulujuhlista. Vienan Kemissä kulttuuritalon käsityöpiiriläiset ovat valmistaneet jouluevankeliumiin liittyvät pöytänuket.
Tunnistatko kuvasta: paimenet, tietäjät, Joosefin, Marian ja Jeesus-lapsen?
Lampaatkin ovat mukaan ehtineet,
mutta missä on joulun enkeli?
Etsi enkeli tämän lehden sivuilta.
Vihje: enkeli on mieltynyt jousisoittimiin,
ainakin sijaintinsa perusteella.
Enkelillä on sinulle tehtävä!
AUTA ENKELIÄ LÖYTÄMÄÄN VIRTEEN PUUTTUVAT SANAT!
ENKELI __________ LAUSUI NÄIN:
MIKS HÄMMÄSTYITTE SÄIKÄHTÄIN?
MÄ SUUREN _______ ILMOITAN
MAAN _____________ NYT TULEVAN.
HERRAMME KRISTUS TEILLE NYT
ON TÄNÄÄN TÄNNE ___________
JA TÄÄ ON TEILLE MERKIKSI:
SEIMEESSÄ __________ MAKAAPI.
(VIRSI 21)

Etsi kuvista 8 erilaista kohtaa.
Piirrä enkelit valmiiksi.

En etsi valtaa, loistoa
Sakari Topelius
Jean Sibelius

1. En etsi valtaa, loistoa,
en kaipaa kultaakaan,
mä pyydän taivaan valoa
ja rauhaa päälle maan.
Se joulu suo, ml onnen tuo
ja mielet nostaa Luojan luo.
Ei valtaa eikä kuitaakaan,
vaan rauhaa päälle maan.
2. Suo mulle maja rauhaisa
ja lasten joulupuu,
Jumalan sanan valoa,
joss’ sieluin kirkastuu.
Tuo kotihin, jos pieneenkin,
nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa
ja mieltä jaloa.
3. Luo köyhän niinkuin rikkahan
saa, joulu ihana!
Pimeytehen maailman
tuo taivaan valoa!
Sua halajan, sua odotan,
sä Herra maan ja taivahan.
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo
suloinen joulus tuo!

Joulun ja vainajien muistopäivän tai kekrin lisäksi vuoteen mahtuu monia päiviä, jolloin kynttilöitä poltetaan. Lucian-päivän vietto alkoi saksalaisesta vaikutuksesta 1646 ja varsinaista
kynttilänpäivää vietetään 2. helmikuuta.
Tälläkin juhlalla on ollut tärkeänä elementtinä tulen puhdistava vaikutus. Euroopassa esiintyi
kynttilöin valaistuja puhdistus- ja sovitussaattoja, joilla sekä valaistiin menehtyneiden tietä
tuonpuoleiseen että puhdistettiin odottavia äitejä pahuudesta. Alunperin kynttilänpäivän nimi
olikin Marian puhdistumisen päivä, kun paavi Gelasius 490-luvulla pyrki luomaan saattueiden tulille kristillisen merkityksen. Päivää alettiin viettää Marian kirkossakäynnin kunniaksi ja
samalla muistutettiin symbolisesti, kuinka valo on ilmestyvä pakanoille. Suomen kirkkolakiin
kynttilänpäivä merkittiin vuonna 1571.
Oikea hetki ja suuntaus...

Vaikka kynttilän polttaminen on
Suomessa ollut pitkälti kiinni ihmisten varallisuuden kasvusta ja
siten niiden todellinen läpimurto
on tapahtunut vasta 1800-1900-luvuilla, on kynttilä ehtinyt kerätä
runsaasti merkityksiä ja käyttötapoja. Toisaalta kynttilät ovat olleet
tunnettuja mm. kirkon kautta, ja jo
1589 tiedetään Kangasalla määrätyn kynttiläveron talollisille.
Kynttilöiden polttaminen korostuu
erityisesti joulun aikaan, ja esimerkiksi Kaisu Jaakkola totesi tut34

kimuksessaan, että lähes tulkoon
sata prosenttia suomalaisista polttaa kynttilöitä jouluna. Samoin jo
1700-luvulla joulu oli kynttilöiden
käytön tärkein päivä. Joulun alustöihin kuului kynttilöiden teko, ja
Tuomaana kaikkien jouluvalmisteluiden oli oltava tehtynä, niin myös
kynttilöiden.
Joulun kynttiläperinteeseen liittyi
tiiviisti koristeellisten kynttilänjalkojen käyttö. Kun itse kynttilät
säilyttivät pitkään yksinkertaisen
kruunukynttilämuotonsa,
jalat

tehtiin sitäkin juhlavammiksi. Vanhimpia ovat olleet
rautaiset, itsensä ympäri pyörivät jalat, jotka olivat
käytössä jo keskiajalla. Myös puuta ja savea alettiin
käyttää materiaaleina, ja aiheina saattoi olla niin karhuja kuin naishahmojakin. Jopa kukkopillinkaltaisia
soivia kynttilänjalkoja on tavattu 1800-luvulta. Joulukuusiin kynttilät päätyivät tarinan mukaan Martti Lutherin myötä; kun uskonpuhdistaja näki tähtitaivaan
kimaltelevan puun lehtien lävitse, hän halusi ikuistaa
tuon näyn kuusen kynttilöillä. Tarinaa tai ei, varhaisimpia todisteita joulukuusen esiintymisestä on kuva
Martti Lutherista perheensä kanssa joulupuu vierellään.
Kukapa olisi uskonut sata vuotta sitten, että 2000-luvulla joulukynttilöiden valot tuikkivat meillä Suomessa
lähes jokaisessa kodissa ja joka ikkunalla. Tämä aika,
jossa nyt elämme, kaipaa valoa, lämpöä, herkkyyttä
ja hellyyttä. Kaipaus ikuisuudesta, toivo taivaasta ja
viesti Jeesuksesta koko maailman vapahtajana saa
näkyä ja kuulua.
Jeesus opetti myös meille sitä, että
meidän tulee olla maailman valo!
Ja jo Vanha testamentti valisti siitä,
miten kynttilää ei saa panna piiloon,
vaan se on nostettava kaikkien nähtäväksi.

Suomalainen yhteiskunta on rakennettu kristillisen
arvomaailman avulla ja sen varaan. Niinpä myös
kansakoululaitos perustettiin näitten lujien pilareiden
päälle, ajatuksena, että se ei koskaan saa luopua
niistä. Nyt jos koskaan on aika tukea niitä voimia,
jotka rakentavat ja pitävät yllä ”kansankynttilänä”
kristillistä arvopohjaamme.

”Lutherin joulukuusi”
Saksasta tuli meillekin kuva Martti Lutherin perheestä joulukuusen ympärillä. Kuvassa on joulukuusi pöydällä - kynttilöineen. Suomessa tämä kuva julkaistiin
”Kyläkirjaston kuvalehdessä”, sen joulukuun numerossa 1878. Tuo kuva oli maalattu vuonna 1845.
Tämä kuva vaikutti Suomessa joulukuusen ja kuusenkynttilöiden yleistymiseen kodeissa.

Täyteläinen loistokkuus...

Jeesus sanoi vuorisaarnassaan näin:
Matt 5:14-16 ”Te olette maailman
valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä,
jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan
alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen
valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne,
joka on taivaissa.”
Oikea hetki ja sekunti...
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Menora הרונמ on heprealaisten kynttilänjalka, jossa
on seitsemän haaraa. Se on eräs vanhimmista juutalaisuuden tunnuksista. Menoran sanotaan symboloivan Mooseksen näkemää palavaa pensasta. Nykyään
seitsenhaarainen kynttilänjalka on myös Israelin valtion vaakunassa.
Kristityille seitsemän kynttilänjalkaa tarkoittavat seitsemää seurakuntaa, Efesoksen, Pergamonin, Tyatiran, Sardeksen, Smyrnan, Filadelfian ja Laodikean
seurakuntia, joista Jumala puhui Johannekselle, Johanneksen ilmestys, luvut 1–3.

Juutalainen ”Menora”-matkamuistoesine (Menora Kristus).

Miten siis jaamme valoa?
Yksi tuikku pimeässä voi paljon!
Yhdessä ja toisten lähellä on voimaa!
Oikea aika ja oikea paikka!
- mennään silloin kun muutkin menee:
Jouluna, Pyhäinpäivänä, surun tai ilon kohdatessa
muita tai meitä.
- juuri oikea hetki lähimmäisemme kannalta
Valon värisävy vaikuttaa sanomamme vastaanottokykyyn!
- kylmät sävyt ilman lämpöä
- liika hehkutus voi aiheuttaa torjuntaa
Viestin oheisvaikutukset!
- arvokkuus, historian havina, herkkyys, persoonallisuus, tunteikkuus, kauneus ja tyylikkyys ...

Teksti ja kuvat Urpo Vuorenoja

Innottomuus ja kylmyys...
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Tämän lehden sivuilla on erilaisia kynttiläkuvia. Niiden symboliikka ja ikä kuvastavat
valon vertauksen voimaa kirkoissamme ja
kodeissamme kautta aikojen.

Mehiläisvahakynttilä
– oiva lahjaidea

Esimerkkinä Laukon kynttilälampetti, kehiönä kasviornamentiikkaa, joka on Jeesuksen käyttämä vertauskuva seurakunnasta:
”Minä olen viinipuu, te olette oksat”.

Tarvikkeet: mehiläisvahalevyä, ohutta sydänlankaa, viivoitin,
veitsi ja hiustenkuivaaja
Vihje: Vahalevyjä (38cmx22cm)myyvät askartelukaupat n. kolmen

Laukon kynttilälampetti

euron hintaan. Yhdestä levystä saat kaksi pitkää kynttilää. Levyjä on
saatavilla myös eri väreissä.

Suora kynttilä
Leikkaa veitsellä vahalevy vinosti kahtia ja sydänlankaa n. 40 cm.
Aseta sydänlanka pitkän sivun reunaan ja rullaa tiiviisti. Tarvittaessa voit pehmentää vahaa varovasti hiustenkuivaajalla. Valmis
kynttilä on helppo puserrella kynttilänjalan kokoiseksi pusertelemalla kynttilän
tyveä sormin tiiviiksi.

Muita mahdollisuuksia
Kerronnan voima ja viehätys...

Vahalevystä voit muotoilla myös
esim. kukkakynttilän rullaamalla n.
kuusi senttiä leveän kaitaleen sydänlangan ympärille. Terälehdet
syntyvät sydämen muotoisella piparkakkumuotilla. Sydämet asetellaan kynttilän ympärille tasaisesti
”liimaamalla” ne hiustenkuivaajan
pehmentäminä. Poltettaessa lehdykät putoilevat, mutta ne eivät tahraa.
Pöytäkynttilöitä voit koristella erimuotoisilla vahalevyn paloilla. Palat ”liimataan”
kynttilän pintaan lämmittämällä hiustenkuivaajalla, varo kuitenkin lämmittämästä liikaa – kennokuvio
ei saa sulaa pois.
Mehiläisvahakynttilä palaa tasaisesti ja
puhtaasti savuttamatta, jättäen miedon hunajaisen tuoksun.
Teksti ja kuvat
Maria Pitkäranta
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Monipuolinen koulutus- ja
kurssikeskus
Kokous-, matkailu- ja ruokapalvelut

p. (014) 5252 200

www.keokarstula.fi

Ounastie 583, Enontekiö
p. 0400 183 020
hetankota@hetankota.fi

www.hetankota.fi

Rauhallinen Lomakylä Ounasjärven rannalla!
Valmismatkat, aamiaismajoitus, vaeltajan palvelut

Kuljetuksia vuodesta 1952

Kannusjärvi, Hamina

www.nakinkuljetus.fi

Elyn 8-vuotisjuhla, vuosikokous
				ja seminaari

Joulukortteja
Evankelinen lähetysyhdistys
- ELY ryn työn tukemiseen

Tampereella
Kalevan kirkossa
16.-17.4.2015

2-osaiset kortit
- sis. kirjekuoren

10kpl/20€
Sisäosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja
Siunattua
Uutta Vuotta”

Pyhä perhe

Katso lisätietoa myöhemmin

2,50€/kpl

www.evankeliset.net
sekä alkuvuoden 2016 Elysanomista

Tähti

Elyn tuottama
Onnelliset
vaeltajat levy
Levy on jatkoa Laula kanssani-tilaisuuksiin tuotetulle Kuninkaan
lapset levylle. Levy on tarkoitettu
niin yhteislaulutilaisuuksiin kuin
kotikäyttöön. Toiveena on, että tekijöiden motto voisi toteutua: Laulamme yhdessä!

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

Musta lyhty

1-osaiset kortit ale-hintaan

0,50€/kpl

10kpl/4€

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

1.

2.

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

Lahjaksi tai omaksi iloksi!

DVD

20€

CD

3.

4.

15€

yhteishintaan 30€

5.
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%.

6.

