Hinta 5€

Elysanomat 6 2016, Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

www.evankeliset.net
www.aarrearkku.fi
Elyn tiedote 6 - 2016
Elysanomat on Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n jäsenlehti. Tämän joulunumeron irtomyyntihinta on 5 €.

Elysanomat
Toimituksen sähköposti: ely@evankeliset.net
Lehden toimitus: Antero Rasilainen, Annikki Erelä, Eeva
Takala-Lähteenmaa, Anneli Lähdesmäki, Pirjo Nurmesviita, Pekka Kiviranta
Taitto: Virpi Tuominiemi
Painopaikka: Arkmedia Oy, Vaasa
ISSN-L 1799-9731
ISSN 1799-9731 (painettu)
ISSN 1799-974X (verkkojulkaisu)

Elyn toimisto:
Kokkolantie 12, 43500 Karstula
p. 040 415 9416
Sähköposti: ely@evankeliset.net

Tili: K-S OP IBAN FI28 5114 0220 0343 69

Rahankeräyslupa nro POL-2015-5729, voimassa 24.6.201522.5.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Esim. joulukeräyksen tulot tilitetään tilinumero IBAN
FI06 5114 0220 0380 63

Kansikuvat,
maalaukset ja runo Eeva Takala-Lähteenmaa

Sisällysluettelo
s. 3

”Kaupungin täytti ilo ja riemu”
Antero Rasilainen

s. 4

Joulu-uskoinen laulujuhlakansa Urmas Viilma

s. 6

Odotettu jouluvieras Pekka Knuutti

s. 7

Evankeliumi tuo ilon arkeen Marko Pihlajamaa

s. 10

Lahjaa kerrakseen Pekka Kiviranta

s. 12

Armon kalliolla Pekka Kiviranta

s. 15

Runo ja akvarelli Eeva Takala-Lähteenmaa

s. 16

Kipin kapin raamattukerhoon Annikki Erelä

s. 18

Joulu siirtolaisina Pirjo Nurmesviita

s. 21

Jouluevankeliumi

s. 22

Joulu uudessa maassa Pirjo Nurmesviita

s. 24

Lahjaksi annettu Pekka Kiviranta

s. 26

Jouluaatto hautausmaalla, kronikka
Veikko Keskitalo

s. 27

Messias -ennustukset toteutuivat Kari Lähdesmäki

s. 30

Ihmeellinen yö Pekka Kiviranta

s. 32

Siionin Kannel tutuksi Kaarlo Lähteenmaa

s. 34

Unelmamatka Pekka Kiviranta

s. 36

Joulumainoksia

Nämä apostolien tekoihin talletetut sanat voivat tuntua kaukaisilta
ja vierailtakin. Moni ajattelee, ei
meidän kaupungissamme kuulu
ilo ja riemu, nauru ja kiitollisuus.
Päinvastoin. Itku ja murhe, toivottomuus ja epävarmuus varjostavat monien elämää tänä jouluna.
Yhteiskunnallinen
epävarmuus,
työttömyys, yksinäisyys tai sairaus aiheuttavat epätietoisuutta
tulevaisuudesta ja omasta paikasta siinä. Mieli ahdistuu. Ilo katoaa. Saman kokemuksen jakavat
tänä jouluna monet maahamme
muuttaneet pakolaiset, iästä riippumatta. Vieraassa ympäristössä,
pelkojen keskellä, yksinäisyydessä
ja turvattomuudessa, kylmässä
pohjolassa. Millainen on pakolaisen joulu? Mistä jouluilo meille
pelkojen ja epävarmuuden keskellä kipuileville ihmisille?
Otsikon sanat liittyvät vaikeaan
tilanteeseen, missä alkukirkossa
elettiin. Kristittyjä vainottiin, jopa
surmattiin uskonsa tähden. Valitettavasti maailma ei ole muuttunut, näin tapahtuu tänäänkin.
Seurakunta haluttiin tuhota ja
vaientaa. Kun Jeesuksen ristiinnaulitseminen ei auttanut, sama
viha kohdistettiin heihin, jotka
kulkivat sitä tietä, Jeesus tietä.
Naiset ja lapsetkin vangittiin, jopa
surmattiin. Oli lähdettävä pakoon.
Mutta mikä oli viesti, jonka nämä
pakoon lähteneet toivat tullessaan? Se oli sanoma Kristuksesta!
He julistivat evankeliumia, moni
sai kuulla hyvän uutisen ja syntyi
usko Jeesukseen. Ja siitä seurasi nuo otsikon sanat: Kaupungin
täytti ilo ja riemu.

Mistä sinä löydät jouluusi tämän
tunnon, tai rohkeammin kyselen,
miten me voisimme olla tuomassa
omiin koteihimme ja kaupunkeihimme tätä sanomaa, ilon ja riemun sanomaa?
Kun seuraamme Vapahtajamme
Jeesuksen elämää, hänenkin tiensä johti pakolaiseksi. Joosefin näkemä uni ja siinä annettu tehtävä
johtivat perheen Egyptiin. Egypti
oli turvapaikka Jeesuksen perheelle. Tarinat kertovat, kuinka pyhä
perhe eli pakolaisena, vaeltaen ja
turvaa hakien. Moneen puuhun
liittyy tarina, että puu on suojannut Jeesuksen perhettä polttavalta auringon paisteelta. Moneen
kaivoon liitetään tarina, kuinka
Jeesus on siunannut sen saatuaan
juoda janoonsa virvoittavaa vettä
tai peseytyäkseen siinä.

Voisiko joku ihminen tänä jouluna saada hyvän viestin sinulta? Lämpimän
tervehdyksen, varjoa elämän helteeseen tai vettä janoonsa? Haluan rohkaista sinua, jos tämän lehden sisältö
puhuttelee sinua, ole rohkea ja laita
hyvä kiertämään. Niin me lehden tekijät toivomme, että mahdollisimman
monessa kaupungissa voisi toteutua
tuo apostolien teoissa mainittu seuraus: Ilo ja riemu täyttivät kaupungin.

Olethan sinä hyvä lehden lukija
saanut maistaa siitä lähteestä,
joka on iankaikkisen elämän lähde? Kasteen vesi puhdistaa ja uudestisynnyttää ihmisen Jumalan
lapseksi, siinä on elämän lähde,
josta nousee pelastuksen ilo ja
riemu, jokaiseen päivääsi. Usko
siis rohkeasti sinulle lahjaksi annettuun Vapahtajaan. Synnit on
anteeksi, omatunto on puhdas, on
ilo ja rauha elämässä. Tätä joulun
rauhaa haluan sinulle ja rakkaillesi
toivottaa. Jeesus Vapahtaja kanssasi.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Arkkipiispa Urmas Viilma:

Joulu on sellainen kirkollinen pyhä,
jota uskontoon ja kirkkoon vihamielisesti suhtautunut neuvostovalta ei pystynyt viime vuosisadan
vaikeina aikoina juurittamaan pois
kansan sydämistä eikä estämään
niiden pyhien viettämistä. Viranomaiset olivat kieltäneet kristillisen
joulun viettämisen ja niiden pyhien
tilalle yritettiin tuoda vuodenvaihteessa vietettävät talvijuhlat.
Hyvin samalla tavalla neuvostoaate
vaikutti virolaisille tärkeän kesäisen laulujuhlan sisältöön. 1970- ja
1980-luvuilla kansallinen ohjelmisto oli suuressa määrin korvattu
neuvostokansojen veljeyttä korostavilla patrioottisilla sävellyksillä.

Tallinnan harmailla joulukuun kaduilla sai ihastella mm. valoa hehkuvia näyteikkunaseimiasetelmia. Kuva Virpi Tuominiemi

Kuitenkin sekä tapa käydä jouluaattona kirkossa että tapa osallistua laulujuhlille kansallispuvuissa
oli eräänlainen kansan mielenosoitus muutoin niin vaimentavasta ja
venäläistämisen alle ahdistetussa
yhteiskunnassa.

Eläminen neuvostoaikaisen kommunistis-ateistisen paineen alla
muodostui luultavasti yhdeksi tekijäksi, jonka vuoksi nykypäivän virolaisista on tullut ns. joulu-uskoista
laulujuhlakansaa. Edelleen joka talvi vietettävät joulunpyhät keräävät
enemmän osallistujia kuin kesäiset
laulujuhlat. Myös sosiologiset tutkimukset vahvistavat, että joka vuosi
adventti- ja jouluaikana yli puolet
Viron väestöstä käy ainakin yhden
kerran kirkossa, joko jumalanpalveluksessa tai hengellisessä konsertissa.
Joulun suosio ja se, että ihmiset rakastavat joulun pyhien viettämistä
perhepiirissä, vahvistaa sitä, että
vaikka virolaisia pidetään kirkosta
vieraantuneina, niin todellisuudessa he eivät sitä ole.
Vas. asessori Ove Sander, arkkipiispa Urmas Viilma, perhetyön johtaja Pia Ruotsala
ja pääsihteeri Antero Rasilainen. Kuva Pia
Ruotsala
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Säännölliset yhteiseurooppalaiset
tutkimukset osoittavat, että neuvostoajan kokeneet virolaiset eivät
tunnustautuneet ateisteiksi, pikemminkin agnostikoiksi. (Agnostismin
mukaan me emme tiedä tarpeeksi,
voidaksemme uskoa tai olla uskomatta Jumalaan, toim. lisäys.)
Myös kristilliset tavat ja perinteet
ovat useimmille virolaisille lähellä
sydäntä, vaikka uskoa persoonalliseen Jumalaan ei julkisesti uskalletakaan tunnustaa. Näyttää siltä,
että joulun vietto ja jouluaaton jumalanpalvelukseen osallistuminen
on samalla virolaisille osallisuutta
ja tunnustautumista esi-isien kristilliseen uskoon hiljaisella, mutta
kuitenkin näkyvällä tavalla.
On syytä kiinnittää huomio siihen
tosiasiaan, että parin viimeisen
vuosikymmenen aikana adventtiaika ja adventtikynttilöiden sytyttäminen on saanut erityisen paikan
ihmisten sydämissä. Tämä on uusi
tapa, jota ei Virossa tunnettu ennen
toista maailmansotaa. Luonnollisesti sellaista tapaa ei noudatettu

myöskään neuvostovallan aikana.
Kuitenkin se tapa yleistyi nopeasti
uudelleen itsenäistymisen jälkeen
ja nyt 25 vuoden aikana sen suosio on kasvanut vuosi vuodelta.
Niin päiväkodit kuin koulutkin järjestävät omissa tiloissaan adventin
aamuhetkiä ja adventtikonsertteja.
Melkein jokaisessa virolaisessa kylässä ja kaupungissa järjestetään
keskusaukiolla
adventtikonsertti
ja adventtikynttilän sytyttäminen,
jossa paikallinen kaupungin- tai
kunnanjohtaja tuo tervehdyksen ja
kirkkoherra siunaa kansan.
Kiinteän perinteen on jo saanut
jokavuotinen joulurauhan julistus
Viron ”talvipääkaupungissa” Jõgevalla, jossa puhuvat pääsääntöisesti Viron evankelis-luterilaisen
kirkon arkkipiispa ja eduskunnan
(Riigikogu) puhemies. Tämä juhla
välitetään myös Viron yleisradion ja
muun median kautta.

talven. Näyttää siltä, että sanoma
Kristuksesta valona on pääosin agnostisen
maailmankatsomuksen
omaavien virolaisten helpompi ottaa vastaan kuin sanoma Jeesuksesta Kristuksesta Jumalan Poikana.
Valo on yksi kauneimmista, mutta
myös yksi hämmentävimmistä ilmiöistä maailmassa. Valo kuuluu
oleellisensa osana meidän arkiseen
elämäämme ja samalla se on mystinen ja salaperäinen asia. Valo antaa meille lämpöä ja valaisee meidän joka päiväistä toimintaamme.
Ilman valoa me emme pärjää.
Samalla me tiedämme että valo
paljastaa kaiken sen, mitä tapahtuu pimeydessä.

Toiveeni on, että adventin ja joulun valot eivät kimalla vastaan vain
kynttilöistä, kuusen koristeista ja
vilkkuvissa valoissa vaan että se
löytäisi tilaa myös ihmisten sieluisVoi olla, että adventtiajan kynttilöi- sa ja sydämissä ja johdattaisi meiden sytyttäminen ja sanoma valon dät todellisen valon Jeesuksen Krislisääntymisestä auttaa kestämään tuksen, meidän Herramme luokse.
paremmin Viron pitkän ja pimeän
Käännös Malle Münter / Raigo Liiman / Pekka Kiviranta
Joulumarkkinat Tallinnan Raatihuoneenaukiolla joulukuussa 2015.

Kuva Virpi Tuominiemi
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Säveltäjä, sanoittaja, muusikko Pekka Ruuska oli aktiivinen 1970-luvun lopulla Helsingin Malmin seurakunnassa ja varsinkin seurakunnan gospelyhtye Livingstonessa. Viimeisen gospel-levyn he tekivät
vuonna 1988 nimeltään 7 tarinaa, jossa yksi tarina eli laulu oli nimeltään Suutari ja jouluvieras. Alkuperäisen kertomuksen on tehnyt tunnetuksi Leo Tolstoi, joka oli muokannut sitä vielä vanhemmasta
ranskalaisesta tarinasta.
Laulussa kaikkien tuntema vanha suutari valmistelee joulua ja kertoo kaikille odottavansa Mestaria kylään,
sillä Hän on ilmoittanut tulostaan
varmana asiana. Vanha suutari
ei voisi odottaa parempaa jouluvierasta.
Hän odottaa ja odottaa, mutta Mestaria ei kuulu tulevaksi.
Sen sijaan ovelle ilmestyvät
vuoron perään köyhä nainen
pienen lapsensa kanssa, nälkäinen laitapuolen kulkija ja
viimeisenä juoppo naapuri,
joka oli hukannut kotinsa avaimen. Vaikka suutari ei ollut näitä vieraita odottanut tai toivonut,
hän avaa kuitenkin ovensa kaikille
heille ja he saavat kuka lämpimän
huovan, kuka kuumaa keittoa, tai yösijan, sekä pyynnön jäädä suutarin kanssa
odottamaan saapuvaa Mestaria.
Jouluilta päättyy ja pettynyt suutari menee nukkumaan, hän näkee unta ja sanoo Mestarilleen: ”Et sitten tullutkaan.” Mutta hän saakin kuulla: ”Olin luonasi
tänään kolmasti. Hyvää joulua ja kiitos sydämestäni.”
Vanha suutari oli osoittanut lähimmäisenrakkautta
kaikille vastaantulijoille ja tietämättään vastaanottanut silloin myös Herransa kotiinsa.
Minulle tuo koskettavan gospellaulun hienoin kohta
on tuossa Jumalan lauseessa ”Olin luonasi tänään
kolmasti. Hyvää joulua ja kiitos sydämestäni.” Jumala on nähnyt vanhan suutarin puhtaan sydämen ja
pyyteettömän lähimmäisenrakkauden niin suureksi,
että Jumala jopa kiittää siitä.
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Me elämme jälleen adventin, joulun
odotuksen aikaa. Meillä on myös sisällämme toive saada Mestarimme
jouluumme vieraaksi, jotta joulumme saisi sen sisällön, mitä
aina kaipaamme. Varmaan
monelle on tuttu joulunjälkeinen tunne, että ”ei se ollut
ihan sellainen kuin toivoin,
jotain jäin vielä kaipaamaan”.
Tänäkin joulunaikana Jumala on kuitenkin aivan lähellä.
Hän on siinä lähimmäisessä,
joka tarvitsee jotain, jota me
voimme hänelle antaa, on hän
sitten kaukana lähetyskentillä tai kadulla kohtaamassamme
ihmisessä. Johanneksen Ilmestys
3 luku sanoo: ”Katso, minä seison
ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän minun kanssani.”
Näin voimme saada Herramme jouluvieraaksi eikä
vain vieraaksi, vaan myös jäämään joulun jälkeenkin
elämäämme sen arkeen ja juhlaan.
Hyvää Joulua kaikille lukijoille !
Pekka Knuutti

Kuva Heikki Mäkinen

Huhtikuun 2. päivä vuonna 1972 Kaliforniassa, Yhdysvalloissa.
Nuori perhe oli joutunut keskelle kaaosta ja väkivaltaa. Perheen
nuori isä, taistelulajien opettaja, oli täynnä vihaa, jota ei kyennyt
hallitsemaan. Hän ajautui vihassaan niin pitkälle, että oli jopa valmis aseella vahingoittamaan perhettään.
Istuessaan yksin kotona ase kädessä ja odottaessaan perhettään
kotiin, hän aikaa kuluttaakseen avasi television. Sieltä tuli hengellinen ohjelma, jossa julistettiin sanomaa Jeesuksesta, joka antaa
anteeksi pahat teot ja synnit. Tuo televisiossa julistettu sana mursi hänen sydämensä ja kosketti häntä niin, että hän välittömästi
heittäytyi rukouksessa Jeesuksen eteen. Perhettä odotti muuttunut
mies, joka toki joutui kamppailemaan vihaisuutensa kanssa myöhemminkin, mutta Jeesuksen armahtamana.
Jo vuosikymmeniä pastorina toiminut Raul Ries kertoo tästä elämänsä muutoksesta omaelämänkerrallisessa kirjassaan Vihasta vapauteen. Tätä armon ja
anteeksiantamuksen sanomaa hän julistaa edelleen
ihmisille.
Jumalan sana murtautui yllättäen keskelle väkivallan
ja synnin täyttämää elämää. Vain yksi Herran sana,
sanoma ristiinnaulitusta Vapahtajasta, voi muuttaa
ihmisen elämän suunnan ja tuoda uuden toivon elämään. Pastori Raul Ries kuuli tämän sanoman television välittämänä.
Jouluyönä Jumalan todellisuus murtautui keskelle ihmiskuntaa. Betlehemin lähellä oli paimenia arkisessa
työssään vartioimassa laumaansa. Keskellä heidän
elämänsä arkista harmautta tuli sana Jumalalta. Tällä
kertaa enkeli julisti tätä sanaa suoraan.

Enkeli sanoi paimenille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.” (Luuk.2:10–11). Tämän jälkeen paimenet näkivät enkelin lisäksi Jumalaa ylistävän taivaallisen sotajoukon. Luther on kuvannut tätä
jouluyön riemua sanoen: Enkelit eivät malttaneet pysyä taivaassa, vaan lähtivät kertomaan sitä ihmisille
maan päällä.”

Marko Pihlajamaa. Kuva Sansa

Jumalan työ yllättää
Jumalan työ on yllättävää. Tuskinpa paimenet aamupalaa syödessään osasivat odottaa ensi yönä tapahtuvaksi jotakin järisyttävää, mikä muuttaisi heidän
elämänsä.
Yhtäkkiä tavanomaisen ja arkisen maailman takaa
paljastuu toinen todellisuus, jonka olemassaolon helposti unohtaa. Paimenet saivat ymmärtää elämän
ja maailman aivan uudella tavalla. Verho, joka sulki
heidän katseeltaan Jumalan maailman, repäistiin yllättäen hetkeksi sivuun. Jumalan maailma tuli heidän
luokseen.
Monet ihmiset ovat kertoneet, että he ovat kuulleet
hengellisiä puheita tai olleet jumalanpalveluksessa,
mutta eivät ole ymmärtäneet siitä mitään. Jumalan
todellisuus on ollut peitetty. Sitten ihmeellisesti yhtenä hetkenä Jumalan sana onkin koskettanut heitä ja
koko hengellinen maailma on avautunut heille. Yhtäkkiä he ovat ymmärtäneet; on olemassa Jumala, on
Jeesus maailman Vapahtaja, on olemassa kaksi tietä,
kadotuksen tie ja taivaan tie. Yhdessä hetkessä kaikki tämä on tullut hyvin selkeäksi ja kirkkaaksi.
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Jeesus kuvaa tätä Jumalan työn yllätyksellisyyttä:
”Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”
(Joh.3:8)
Usein Jumalan ilmestyminen tapahtuu silloin, kun ihminen on kuluttanut kaikki omat voimansa loppuun
ja on itsessään avuton ja neuvoton. Luther oli kokenut tämän syvyyksiä myöten omakohtaisesti. Hän
kuvaa Jumalan työtä seuraavasti: ”Jumala sallii uskovien olla voimattomia ja sorrettuja, niin että kaikki
luulevat heidän olevan mennyttä, vaikka juuri sillä
hetkellä Jumala on kaikkein voimallisimmin läsnä,
vaikkakin salattuna. Kun ihmisen voima pettää, alkaa
Jumalan voima, mikäli usko on elävä ja odottava. Kun
ahdistus loppuu, ihminen näkee, millainen voima on
heikkouden takana.”
Jos olet elämässäsi kokenut joutuneesi sivuraiteille
ja koet itsesi Jumalan hylkäämäksi, muista tämä Jumalan työn yllätyksellisyys. Suurimmankin pimeyden
keskellä Jumala voi yllättää.
Jumalan työ tapahtuu usein syrjässä
Paimenet olivat halveksittuja omassa yhteiskunnassaan. He saivat kuitenkin kuulla evankeliumin viestin
ensimmäisenä. Vapahtaja puhui siitä, kuinka ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.
Täällä pienessä syrjäisessä kylässä tapahtui jotain,
joka muutti koko maailman. Monikaan ei sinä yönä
tiennyt, että maailma ei olisi enää entisensä. Jumalan
poika, Vapahtaja, oli syntynyt maailmaan.
Jumalan työ tapahtuu usein kaukana maailman valtavirrasta, sivussa ja syrjässä. Se ei useinkaan pääse
lehtien uutisiin, mutta silti sen vaikutus on nähtävissä. Jumalan työ on kuin monia pieniä puroja, jotka
kuljettavat vettä. Jesajan kirjassa puhutaan israelilaisista, jotka halveksivat Jerusalemissa olevan Siloan
altaan hiljaa virtaavia vesiä (Jes.8:6). Jumalan työ on
usein hiljainen virta. Onkin syytä olla tarkkana, ettei
kulje Jumalan töiden ohi.
Jouluyönä moni kulki Jumalan pelastustöiden ohi,
eikä koskaan tajunnut olleensa lähellä paikkaa, jossa
Jumala ilmestyi paimenille ja Jumalan poika syntyi
maailmaan. Luther kuvasi eloisasti Joosefin ja Marian
saamaa kohtelua Betlehemissä: ”Majatalossa kaikki
muut syrjäyttivät heidät, kunnes heidät lopulta majoitettiin talliin yhdessä eläinten kanssa, kun samaan
aikaan moni heittiö loikoili herrana majatalossa. He
eivät tajunneet, mitä Jumala parhaillaan sai aikaan
tallin puolella. Jumala jätti heidät tyhjiksi kaiken syömisen, juomisen ja hienostelun keskelle, ja tämä loh-
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Matkalla Betlehemiin, piirros Virpi Tuominiemi.

tu ja aarre salattiin heiltä. Kuinka suuri olikaan sinä
yönä pimeys Betlehemissä, kun tämä valo ei päässyt
näkyviin.”
Aina eivät herätyksetkään ole suuria massatapahtumia vaan Jumalan hiljaista työtä, josta emme kuule
uutisissa.

Etiopiassa käydessäni tein matkan afar-heimon
alueelle. Afarit ovat muslimipaimentolaisheimo, jotka asuvat Etiopian, Eritrean ja Djiboutin alueella.
Lähdimme aamuhämärissä matkaan Addis Abebasta ja seuraamme liittyi entinen islamilainen teologi,
sheikki, joka oli yllättäen löytänyt uskon Jeesukseen
nähtyään unen, joka puhui Jeesuksesta. Sheikki julistaa sanomaa Jeesuksesta radion kautta omalle
heimolleen. Radio-ohjelmat ovat
kantaneet hedelmää ja moni
afar-heimon jäsen on löytänyt uskon Jeesukseen näiden ohjelmien
kautta, joita Sansa on tukenut
Etiopian Mekane Yesus-kirkon lähettämänä.
Afarit elävät aavikolla kameleineen ja telttoineen. Illansuussa
teltan edessä istuu miesporukka,
joku avaa vaivihkaa radion, jossa sheikki opettaa Jeesuksesta.
Opetus kuunnellaan ja sitten siitä
keskustellaan. Näin evankeliumi
etenee alueella. Näin siitä kertoivat ne afar-uskovat, joita olimme
haastattelemassa. Se ei nouse
lehtien otsikkoihin, mutta se on
todella väkevä Jumalan työ, joka
etenee hiljaa eteenpäin.
Sanan lupauksen varassa
Enkeli ilmoitti miehille evankeliumin ilosanoman. Paimenet eivät
jääneet pelkästään oman hengellisen kokemuksensa varaan,
joka voi olla horjuvaa ja tunteiden
vaihtelusta riippuvaista, vaan heille julistettiin evankeliumin sana
heidän ulkopuoleltaan. Kun se vakuutettiin heidän ulkopuoleltaan,
se ei ollut riippuvainen kokemuksista ja hengellisistä tunteista. Se
oli anteeksiantamuksen ja armon
sanaa, johon he saattoivat tarttua
riippumatta siitä, miltä heistä tuntui.
Jos olisimme pelkästään oman
hengellisen kokemuksemme varassa, uskomme olisi häilyvällä
pohjalla. Tunteet muuttuvat. Tänään minusta tuntuu hyvältä ja
tuntuu kuin Jumala olisi lähellä.

Huomenna ei tunnukaan hyvältä, onko Jumala silloin
minusta kaukana? Hengelliset kokemukset ovat tärkeitä, mutta tarvitaan vielä syvempi ankkuri, johon
uskonelämä kiinnittyy.
Joosefilla ja Marialla ei ollut muuta kuin Herran lupaus ja sana. Luther opettaa edelleen: ”Joosefilla ei
ollut muuta opastajaa kuin Jumalan sana, ja hän otti
sen vastaan. Jumalaton mies olisi sanonut, että se
oli vain unennäköä, mutta Joosef uskoi Jumalan sanan…”
Tänä joulunaikana sinulle kuuluu Jumalan lupaus:
minä olen sinun kanssasi enkä koskaan sinua hylkää.
Jumalan Poika on tullut maailmaan. Kaikki on perimmältään hyvin, jos olen Jumalan Pojan yhteydessä.
Vaikka tunteesi ja koko olemuksesi huutaisi sinulle,
että minä olen Jumalan hylkäämä ja armon ulkopuolella, niin tartu sanaan, joka vakuuttaa sinulle Jumalan armoa ja rakkautta sinua kohtaan.
Evankeliumi nykyaikaisten välineiden kautta
Enkelit julistivat hyvää sanomaa paimenille. Nuori
vihainen perheenisä sai kuulla evankeliumin televisiosta.
Elämme voimakasta ihmisten liikkumisen aikaa. Vuoden kuluessa lähetyskenttä on osaltaan tullut Eurooppaan ja Suomeen. Moni maahanmuuttaja on
löytänyt uskon Jeesukseen tullessaan Eurooppaan.
Moni kuulee Sanan satelliittitelevisiosta, jota voidaan
katsoa myös älypuhelimella.
SAT-7 kristillisen satelliittiohjelman katsoja kirjoittaa Iranista: ”Olin hiljattain ystäväni kotona. Hän on
muslimi ja hänellä tärkeä valtion virka. Surffailimme
tv-kanavilla ja osuimme SAT-7 Parsin kohdalle, jossa oli meneillään opetusohjelma. Jäimme katsomaan
sitä. Ystävästäni ohjelma oli tosi mielenkiintoinen, ja
sen loputtua hänellä oli paljon kysymyksiä kristinuskosta. Sen jälkeen olemme tavanneet muutamia
kertoja, ja hän on lähtenyt seuraamaan Jeesusta.
Olen todella onnellinen siitä, että Jumala käyttää kanavaanne, jotta ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta.”

Marko Pihlajamaa
henkilöstöjohtaja, Medialähetys Sanansaattajat
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- Kaikki alkoi 25.9.2015, kun ensimmäiset turvapaikanhakijat (50) saapuivat
tänne lakeuksille, kertoo Kaija Toija ensimmäisistä yhteyksistä eri puolilta tulleisiin turvapaikanhakijoihin.
- Pimeässä, sateisessa syysillassa valmistimme Kauhavan Takalan nuorisoseuralle majoituksen tulijoille. Ei ollut
tietoakaan luksuksesta. Voisi kuvainnollisesti sanoa, että levitimme oljet lattialle. Ihan jokaiselle ei riittänyt tyynyä
pään alle, toiselta saattoi puuttua peitto. Joka tapauksessa oli paikka, johon
sai tulla.
- Pitkä matka oli takana eikä tietoa päämäärästä. Oli kerrassaan puhuttelevaa
nähdä väsyneiden matkalaisten kiitollisuus, kun oli paikka, mihin päänsä kallistaa. Kuuman iltateen jälkeen sai kellahtaa vieri viereen ison salin lattialle.
Me vapaaehtoiset jäimme yövartioon.

Lapualainen Kaija Toija on koko ikänsä toiminut
nuorten kanssa opettajana ja opinto-ohjaajana. Viimeiset 3 vuotta hän on ollut eläkkeellä. Vuosien ajan
hän on toiminut myös erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, vanhuspalvelussa, Alfa-kurssilla, palvelevassa puhelimessa jne., mutta nyt avautui uusi tehtäväalue.
- Eivät tulijat tainneet aavistaa, että heidät jokainen
kannettiin rukouksin Jumalan syliin. Koko toiminnalle
pyydettiin kaikkinaista suojelusta ja varjelusta.
Kaukaa tullut lähimmäinen
- Meillä Suomessa on uutena haasteena maahamme turvaa hakemaan saapuneet ihmiset kaukaisista
maista. Minä olen saanut löytää heidät lähimmäisiksemme, toteaa Kaija Toija kiitollisena. Hän myös palauttaa mieleen virren (431) sanoja:
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”Oi, Herra, kaikki päällä maan
loit lähimmäiseksemme,
myös kieleltään ja uskoltaan
niin vieraat toisillemme.
Kun sinulta saa hoivansa
myös kaukainen maa, kansa sen,
niin ketään torju emme.”
Vapaaehtoisten työ jatkui milloin keittiöllä tai vaatelajittelussa tulijoiden kohtaamisessa.
- Me puhuimme ilmein, elein, käsin ja joskus joku
osasi edes vähän englantia. Hyvällä tahdolla siitä
aina selvisi.
Uusi vaihe alkoi, kun tulijoille löytyi paikat vastaanottokeskuksessa. Silloin alkoi opiskelu ja nyt vapaaehtoiset aloittivat suomenkielen ja kulttuurin opettamisen.

- Käytännössä se tarkoitti, että tulijat jaettiin ryhmiin
ja saatoimme tutustua toisiimme. Oli hienoa havaita,
miten pelot, arkuus ja kyräily muuttui vähitellen luottamukselliseksi yhdessäoloksi.
- Näin muodostui pohja oppimiselle. Samoissa ryhmissä oli eri kansallisuuksista tulevia hyvin eritasoisia
opiskelijoita. Meillä ei ollut eikä ole vieläkään yhteistä
kieltä. Opetamme suomea ryhmissä, joissa ryhmäläisten äidinkielinä on farsi, dari, kurdi, Somalian kieli, Syyrian kieli tai arabia.
- Joka tapauksessa opetus ja oppiminen on mielenkiintoista. Opimme jokainen aina jotain uutta. Joskus
koulupäivän aamuna saatan tuntea itseni väsyneeksi
tai olen huolissani, mutta viimeistään ensimmäisten
opiskelijain kohtaamisen jälkeen palaa into ja ilo. Sitten kotimatkalla on yleensä matkakumppanina kiitollisuus. Jumala antoi minulle tällaisen mahdollisuuden
käyttää antamiaan lahjojaan vielä eläkkeellä ollessani.
Lähetystyö on aina kiinnostanut Kaija Toijaa ja nyt
lähetyskenttä tuli konkreettisesti hänen luokseen.
- Onhan tässä lahjaa kerrakseen, toteaa Kaija Toija
uudesta tehtävästään vapaaehtoisena.

”Saan hyvyyteesi luottaa, armoosi avaraan.
Valossa rakkautesi toisemme kohdataan.
Voi, jospa tämä hetki olisi sellainen,
se että saisi liittää Herraamme jokaisen.”
Irja Hiironniemi

Luku- ja seurustelunurkkaus luokassa.

Samoissa ryhmissä oli eri kansallisuuksista tulevia hyvin eritasoisia
opiskelijoita. Meillä ei ollut eikä ole vieläkään yhteistä kieltä. Opetamme suomea ryhmissä, joissa ryhmäläisten äidinkielinä on farsi, dari,
kurdi, Somalian kieli, Syyrian kieli tai arabia.
- Pimeässä, sateisessa syysillassa valmistimme Kauhavan Takalan
nuorisoseuralle majoituksen tulijoille. Ei ollut tietoakaan luksuksesta.
Voisi kuvainnollisesti sanoa, että levitimme oljet lattialle. Ihan jokaiselle ei riittänyt tyynyä pään alle, toiselta saattoi puuttua peitto.
Joka tapauksessa oli paikka, johon sai tulla.
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- Armon kalliolla seisten me tahdomme olla ihmisten tukena,
toteaa pastori Petri Välimäki,
joka on järjestänyt Perheniemen
Evankelisella Opistolla mm. sielunhoidon, kriisiterapian ja sielunhoitoterapeuttien koulutusta
lähes 10 vuoden ajan.
- Ihminen ja hänen asiansa otetaan tosissaan. Kun puhutaan
masennuksesta, silloin otetaan
kaikki inhimilliset keinot masennuksen kohtaamiseen. Ihmisen
hätää ja kipua ei sivuuteta. Mutta aina on mahdollista myös tutustua Jeesukseen, seurata häntä.
- Sillä silloin, jos tärkein apu,
Jeesus unohtuu, ei enää ole
kyse kristillisestä sielunhoidosta.
Sillä Jeesus Kristus, armo, sakramentit antavat tervehtymiselle
perustan.

Jumala vastasi
Marianne ja Petri Välimäen tie sielunhoitoterapian kouluttajiksi ja seminaarien vetäjiksi ei ole ollut suora eikä helppo. Kaupallisen
koulutuksen saanut Petri perusti yhdessä Marianne-puolisonsa kanssa markkinatutkimuslaitoksen. Yritys kasvoi, suurimpia asiakkaita
olivat pankit. Sitten tuli pankkikriisi ja tutkimustyö loppui kuin seinään. Myös moni muu
asia vaikutti siihen, että yritys teki konkurssin.
Kaikki meni ja lisäksi jäi vielä suuret velat.
Samoihin aikoihin heidän 3 kk ikäinen Petteri-poikansa kuoli. Sitä seurasi mielettömän
kova suru ja sairaudet. Oli myös muita läheisten menetyksiä.
- Olin nuorena sanonut, että en osaa itkeä. Tai
korkeintaan harvoin. Mutta nyt sen opin, itkin
paljon. Olin pitkään käytännössä työkyvytön,
vaikka en voinutkaan olla poissa työstä.
- Suuressa surussa otin vihkiraamatun ja huusin: Jos joku on, haluan saada vastauksen.
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Kun Petri avasi raamatun, siinä oli vastassa kohta,
jossa Pietari oli vajoamassa myrskyävään mereen ja
kuinka Jeesus pelasti hänet hukkumasta.
Samoihin aikoihin liittyi merkillinen puhelinsoitto.
6-vuotias tytär soitti vanhemmilleen ja sanoi puhelussa vain: ”Rukoilkaa Jeesusta.” Päivähoidossa uskova täti oli opettanut Jeesuksesta ja se oli tarttunut
tyttären mieleen.
- Niin me rukoilimme Jeesukselta uskoa ja Hän antoi
sen.
Niin Petri aloitti Raamatun lukemisen. Hän halusi selvittää, onko se kaikki totta. Petterin hautajaispäivään
mennessä hän oli lukenut lähes koko Uuden testamentin.
- Koko ajan sisimmässä oli suru ja kipu. Kun luin Raamattua, oli helpompi olla. Sekin kannusti lukemaan.
- Surun keskellä myös uskovat ihmiset olivat tukena.
Jumalan apu oli silloin tärkein, mutta se tuli usein ihmisten kautta. Oli todella tärkeää, että kristityt tulivat
tueksi.

Kouluttautumista
Mariannen ja Petrin tie johti kriisipalveluun. Ensin asiakkaaksi, sitten myöhemmin koulutusapuohjaajaksi,
sitten ryhmän ohjaajaksi ja kouluttajaksi. Samaan
aikaan Petri oli aloittanut opinnot teologisessa tiedekunnassa ja siellä hän opiskeli pastoraaliteologiaa.
Pertti Purhosen jälkeen Petristä tuli kriisipalvelun toiminnanjohtaja ja silloin alkoivat myös radio-ohjelmat
ja kirjojen kirjoittaminen.
Vuonna 2002 Petri vihittiin papiksi ja sai seurakuntaviran Lahdesta.
- Olimme jo aiemmin sopineet sen seurakunnan
kanssa useamman kerran sielunhoitoseminaarista ja
tämän seminaarin alku ajoittui samaan aikaan, kun
aloitin seurakunnan pappina.
- Olimme varanneet seminaaria varten pienen kokoontumistilan, mutta jo ensimmäisellä kerralla koko
kirkko täyttyi seminaarilaisista ja niin se täyttyi monena seminaarikertana sen jälkeenkin. Silloin minulla
oli paljon sielunhoitotyötä.
Lähellä ihmistä
Perheniemen Evankelisen Opiston rehtoriksi
tulo merkitsi laajan ”Lähellä ihmistä – lähelle
Jumalaa” -koulutuskokonaisuuden luomista.
Siihen liittyi paitsi opistolla pidetyt koulutukset myös seminaarit eri puolilla maata ja
monipuolinen ohjelmisto radiossa.
- Nämä seminaarit vetävät mukaan myös
monia sellaisia, jotka eivät kulje uskon tiellä. Eikä seminaariin tai koulutukseen osallistuminen tokikaan edellytä uskoa Jumalaan,
mutta aina on esillä mahdollisuus tutustua
Jeesukseen.
- Minulle seurakunnan elämän keskus on Vapahtaja itse ja Hänen asettamansa messu ja
ehtoollinen. Terapian avulla ihminen tulee
inhimillisesti hoidetuksi, mutta jos tärkein
apu, Jeesus unohtuu, ei enää ole kyse kristillisestä sielunhoidosta.
- Minulle tämä kokonaisuus on avautunut
kristologiasta käsin. Jeesus Kristus oli ja on
samaan aikaan 100 % Jumala ja 100 % ihminen. Kristillisessä sielunhoidossa on aina
läsnä 100 % inhimillinen apu ja 100 % kaikki
armon aarteet. Kumpikin otetaan tosissaan.
Jumalan armo on se, joka pelastaa, tervehtyminen voi helpottaa elämää tässä ajassa.
- Jos olen voinut auttaa ihmistä, olen siitä
iloinen. Mutta surullinen olen, jos Jeesus ei
ole tullut tutuksi. Hän on kuitenkin se tärkein
apu.
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Lähelle Jumalaa
Marianne ja Petri Välimäellä on
neljä tytärtä ja kaksi lastenlasta.
Jouluna koko perhe on usein tullut
yhteen. Silloin ollaan joulun sanoman äärellä, lauletaan ja rukoillaan, mutta toki myös syödään ja
jaetaan lahjat.

- En soisi sellaista tapahtuvan kenellekään, enkä sitä ottaisi, jos
voisin valita, mutta kun se kerran
tapahtui, niin Jumala on niin suuri, että hän voi muuttaa ristin ylösnousemukseksi. Näköala muuttuu
totaalisesti.

- Kun itse oli niin totaalisesti hukassa ja sai avun, on sydämessä halu - Jos ei ole sydäntä, niin mikään
ei auta. Mutta jos on sydän, mutta
auttaa toisia hukassa olevia.
ei ole osaamista, voi toimia vää- Iankaikkinen elämä on tullut tärrin. Pitää olla sydäntä myös opiskeäksi. Petteri on taivaassa Jeesukkella, että tuntee asioita ja oman
sen kanssa. Se on suurin lohdutus.
osaamisensa rajat ja osaa ohjata
Kipu ja lohdutus, risti ja ylösnouseeteenpäin. Eikä koulutuksen tarmus ovat rinta rinnan.
koituksena ole, että kaikista tulisi
Monet kerrat Petri painottaa Sanan
terapeutteja vaan auttaa jokaista
ja sakramenttien keskeisyyttä. Eholemaan ihmisenä ihmisen vierellä.
toollispöytään polvistuva saa naut- Sydän tärkein
tia iankaikkisen elämän lahjan. Saa ”Lähellä ihmistä – lähelle Jumalaa” Marianne Välimäen rooli on usein
olla juuri sellainen kuin on ja Juma- -koulutuksiin hakeutuvat monet toimia kuuntelijana seminaareissa.
la ottaa vastaan. Hän antaa synnit terveys- ja sosiaalialan koulutuk- Koko päivä voi olla varattuja kesanteeksi, Hän antaa meille itsensä. sen saaneet. Se on heille täyden- kusteluaikoja ja vielä taukojenkin
aikana joku voi tulla kysymään,
- Kaste on meille myös hyvin tär- nyskoulutusta. Suuri kysymys on,
olisiko pieni aika keskustelulle. Se
keä. Meillä on olemassa kuva Pet- miten olla hädässä olevan ihmisen
kertoo, kuinka hyvä kuuntelija Materistä kastepuvussa. Mutta emme vierellä.
rianne on. Samalla tavoin hän on
me pysty pitämään sitä esillä, sillä - Minulla on yhteisöllinen näkemys
puolisonsa tukena yhteisessä työsse tuntuu jotenkin liiankin herkäl- sielunhoidosta, toteaa Petri Välimäsä. Asiat jaetaan ja puoliso voi olla
tä, itkusta on kuitenkin siirryttävä ki. Sielunhoito ei ole vain erityshenkannustava tuki työssä.
myös eteenpäin. Aina sisimmässä kilöiden asia, vaan koko kristillinen
on kuitenkin tietty kipu siitä, että yhteisö on hoitava. Jeesus kehotti - Paljon teemme työtä yhdessä.
Petteri on kuollut. Kaipaus säilyy.
rakastamaan ja Raamattu opettaa Olemme onnellisia yhdessä, kiitollisuuden aiheita on paljon, vaikka
Kun elvyttävä lääkäri sairaalassa Hänen seuraajiaan kantamaan toielämässä toki on rankkoja asioita
sanoi Petterin kuoleman jälkeen sii- nen toistensa kuormia.
edelleen. Osaamme me riidelläkin,
hen tapaan, että suru ja kipu voi - Kaikki tapahtuu armon ilmapiirismutta osaamme myös sopia.
tulla siunaukseksi, Marianne koki sä. Kun kaksi on koolla, silloin kolsen ehkä osin jopa loukkaavana. maskin on läsnä. Näin Jeesus lupaJoitain samoja tuntoja Petrilläkin si. On tärkeää, että olen ihmisenä
oli, mutta jostakin takaa nousi kui- ihmisen rinnalla.
Teksti ja kuvat Pekka Kiviranta
tenkin ajatus, että tämä voi olla
totta. Jotenkin se tuntui myös lohdulliselta.
- Joulun suuri sanoma on siinä,
että Jumala on tullut ihmiseksi.
Se sanoma on totta silloinkin, kun
minä epäilen. Samoin pääsiäinen,
helluntai, koko kirkkovuosi. Hänen
armonsa ja rakkautensa on kaikkein suurin lahja, minkä ihminen
voi saada.
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Mikä toivoton yritys
tehdä joulu,
kaunis kuin luminen luonto.
Aina jää jotain
puhdistamatta.
Aina jää mieleen
rauhaton nurkka,
turhien puheitten pöly,
kirpeä murunen katkeruutta,
laiminlyöntien taakka.
Jumala, Isä,
sinä teit kerran
joulun maailmalle.
Minunkin sydämeeni,
anna lahjana joulu,
Jeesuksen syntymän
kiitosjuhla,
anna anteeksi kaikki,
anna enkelten laulun soida.
Runo ja akvarelli
Eeva Takala-Lähteenmaa
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Puistolan kirkon kellot kutsuvat kirkkoon. Rinnettä kiivetessä pojat ja tytöt vilahtavat ohi posket punaisina ja häviävät kirkon kerhohuoneeseen. Jotain mielenkiintoista on alkamassa: raamattukerho!
Anki ja Matti Arpiaisella on yhteinen suuri tehtävä, jota he ovat uskollisesti
hoitaneet vuosien ajan. Heidän sydämen asiansa on pitää raamattukerhoa.
Kaikki alkoi 25 vuotta sitten. Arpiaiset olivat pitäneet
kotonaan pyhäkoulua. Siellä kaikki oli kohdallaan,
laulettiin ”Mä olen niin pienoinen...” ja soitettiin triangelia, kuten heidän pyhäkouluunsa kuului. Pian kävi
ilmi, että isot lapset tarvitsevat jotain muuta. Seuraavalla kerralla järjestettiin suunnistus. Lapset lähetettiin pareittain metsään kädessään kynä ja paperia.
Rasteilta löytyi tehtäviä, jotka liittyivät kerrottuun
Raamatun kohtaan. Pian pojat palasivat innosta puhkuen: - Tämä oli kivaa! Silloin Anki totesi,
että tämä onkin nyt raamattukerho, ei pyhäkoulu. Siitä se lähti.
Pyhäkoulu jatkui kirkolla, mutta isommille
pidettiin raamattukerhoa.
Kerholaisia oli alkuvaiheessa yli 20. Pian
kävi niin, että pyhäkoululaiset oikein odottivat, että he pääsisivät mukaan raamattukerhoon, jonne pääsyehtona on lukutaito.
Kun raamattukerho laajeni, isoille ja pienille järjestettiin omat ryhmät. Enimmillään
raamattukerholaisia on ollut 32.
- Kerran, kun kirkolla oli alkamassa remontti ja raamattukerhon piti siirtyä väliaikaisesti toisiin tiloihin. Oli sunnuntai ja
tarkoitus oli kokoontua vielä kerran kirkolRaamattukerhon ”osallistumistaulu” parin vuoden
takaa Ankin ja Matin käsissä. Joka kerhon alussa
lisättiin junaan yksi vaunu. Vuodessa saatiin veturin perään 20 vaunua eli kerhoja pidettiin 21. Myös
jokainen kerholainen kokosi oman junansa.
Kuva Annikki Erelä
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la. Moni oli kuitenkin mennyt uuden tilan ovelle odottamaan raamattukerhon alkamista. Lapset odottivat
ja odottivat ja vakuuttivat toisilleen: -Kyllä ne tulevat.
Aina ovat tulleet. Tämä luottamus puhutteli kovasti. Silloinkin asia ratkesi ja heidät haettiin kirkolle ja
ostettiin lähikaupasta jäätelöt. Sillä kertaa raamattukerhossa oli yhteinen herkkuhetki, Anki Arpiainen
muistelee.

Raamattukerhon salaisuus

Tehtävä jatkuu

Raamattukerhon lukuvuodella on aina teema. Joskus
se on ollut Joona, joskus patriarkat tai Jeesuksen
ihmeteot. Raamatunlausekortti liittyy aina päivän aiheeseen.
Usein kerronta päättyy kiinnostavaan kohtaan, vaikkapa:
- Sitten Jaakob joutui vaikeuksiin. Siitä kerron ensi
kerralla.
- Voitko vihjata? uteluihin tulee lyhyt vastaus: En nyt,
ensi kerralla.

Arpiaisten kutsumus vei heidät opettajiksi myös Helsingin Raamattukouluun. Noin kymmenen vuoden
aikana siellä järjestettiin kursseja, joissa koulutettiin
seurakuntiin uusia raamattukerhojen vetäjiä.

Muistolausekortti tehdään aina itse ja kortin raamatunlauseen voi opetella ulkoa. Palkinnon saa kun
on opetellut kolme muistolausetta. Matti Arpiainen
on piirtänyt pohjan ja sitä lapset työstävät kerhossa. Sitten kuva laminoidaan ja kortit pannaan lapsen
omaan laatikkoon. Näin hänelle jää kerhosta mukaan
Elämän sanoja ja evästä tulevaisuuteen.
Eräs nuori kertoi säilyttävänsä raamattukerhosta saatua laatikkoa aarteenaan, jossa on muistoja kerhosta
ja arvokasta tietoa Raamatusta. Toinen kerholainen
haluaa päästä mukaan joka sunnuntai saadakseen
laatikkoonsa kortin, jossa on kuva ja muistolause.
Kerhossa voidaan myös lukea hyviä kirjoja. Raamattukerholaiset ovatkin ahkeria Raamatun lukijoita.

Matti Arpiainen on laivanrakennusinsinööri, joka
suunnittelee jäänmurtajia ja muita jäissä kulkevia
laivoja. Raamattukerhossa hän toteuttaa kykyjään
rakentamalla kerhossa käytettävää materiaalia. Raamatun tapahtumat alkavat elää vaikkapa sillaksi rakennetun aikajanan avulla tai katsomalla, kuka piirtää hirvittävimmän Goljatin.
Anki Arpiaiselta eivät ideat lopu. Koulutukseltaan hän
on biologi ja hän on toiminut opettajana Helsingin
Kristillisessä koulussa. Nyt hän kokoaa ja kehittelee
raamattukerhon sisältöä.
Raamattukerhosta ei jäädä eläkkeelle. Päinvastoin,
työ on laajentunut aineiston kokoamiseen ja uuden
luomiseen. Nyt on valmistumassa materiaalipaketti
lähinnä kerhoille ja isommille koululaisille, jotka tarvitsevat vahvistusta Raamatun tuntemiseen ja asioiden käsittelemiseen sen pohjalta.
Arpiaisten syvä toive on, että lapset ja nuoret innostuisivat Raamatusta. Raamattukerhoja saisi syntyä
joka seurakuntaan. Siihen he tahtovat seurakuntalaisia rohkaista ja ohjata.
Annikki Erelä
Ps. Jos innostuit asiasta, Anki Arpiaisen yhteystiedot
saa ELYn toimistolta.

Anki kertoo raamatunkertomukset kuvin. Niitä tarvitaan yhteen
kertomukseen joskus läjäkaupalla. Kuvien paikoilleen laittaminen on suosittua puuhaa ja Ankille hyvä apu. Kuva Arpiaiset
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”Äiti, eihän tää edes tunnu jouluaatolta!”
Oli joulu 1979, ensimmäinen joulumme Kanadassa.
Maa oli valkoinen, lunta oli runsaat 10 senttiä, takana oli lyhyt kunnon kahden viikon pakkaskausi.
Jouluaattoaamu valkeni kirkkaan aurinkoisena, mutta leutona; jo puoliltapäivin räystäiltä lirisi vesi
ja aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Thunder Bay on Wienin, Pariisin korkeudella, joten päivät
ovat talvellakin pitkät ja valoisat.
Ei todellakaan tuntunut joululta - ratkaisin asian vetämällä verhot olohuoneen ison ikkunan eteen,
sytyttämällä muutaman kynttilän ja laittamalla joululauluja soimaan.

Kellon lähestyessä puoltapäivää tajusin, ettemme
voikaan kuunnella Suomen Turun joulurauhan julistusta, mikä oli aina aloittanut jouluviettomme,
Suomessa kun oltiin jo pitkällä illassa. Seuraavina
jouluina meillä olikin sitten käytössämme joulurauhan julistus ensin edellisen vuoden nauhoitteena ja viimeisinä vuosina suorana netin kautta.
Neljältä sentään oli jouluaaton hartaus kirkossamme ja sinä vuonna se sai aloittaa joulumme.
Aattohartaudessa joulun tunnelma oli vahva ja
virsi raikui komeasti!
Seurakunta järjesti mukavan yllätyksen jouluhartauden päätteeksi antamalla papin perheelle
joululahjan, jota emme osanneet odottaa: ruskea
paksuhko kirjekuori, sisällä noin kuukauden ylimääräinen palkka.
Tuolloin papin palkka oli melko pieni ja kuluja
maahan muuttaneella viisihenkisellä perheellä
riitti, joten joululahjat olivat niukat ja pääasiassa käyttötavaraa. Niinpä teimme epätavallisen ja
ainutkertaisen päätöksen: veimme lapset kotiin
joulupöytää kattamaan ja itse ajoimme viimehetken lahjaostoksille. Näin lapsille saatiin jokin heidän toivelahjansa mukaan pukinkonttiin!
Tuuli ja Heli valmistautuvat esiintymään seurakunnan Suomen itsenäisyysjuhlassa - perinteet ovat siirtolaisille tärkeät
ja Suomen itsenäisyyttä juhlittiin hartaasti.
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Joulupukin yllätys
Aattoillan nopeasti pimetessä myös
joulupukki teki oman yllätyksen!
Oveen koputettiin ja sen takana
seisoi perinteinen punapukuinen
suomea puhuva pukki - kolme lahjaa mukanaan, yksi jokaiselle tytölle, joiden ilmeet olivat hiukan
pettyneitä: vain yksi lahjako tänä
jouluna? Ehdin tuskin selittää, että
tämä taisi olla apupukki, se oikea
on vielä tulossa, kun taas oveen
koputettiin ja äskeinen toistui, tosin pukki oli toinen mutta jälleen
yksi lahja kullekin lapselle. Seurakuntaan kuuluvat miehet olivat
päättäneet ilahduttaa myös pappilan lapsia. Tulihan sieltä viimein
se Korvatunturilta tilattu pukkikin,
joka toi isomman pussin ja jokaiselle lapselle juuri sen toivotun lahjan.
Pienimmälle, kolmivuotiaalle Katille tosin taisi jäädä mysteeriksi tuo
joulupukkien määrä.

Joulun sisältö
Joulupäivän iltana lähdettiinkin ajelemaan ympäri laajaa kaupunkia
ihailemaan valoja! Kaupunki järjesti
vuosittain kilpailun parhaista jouluvaloista ja voittaneen talon kadulla
mateli joulun aikaan loputon autojono.

Meille joulun merkitys ja lahja on
Vapahtaja, Jeesus Kristus! Hän,
joka niin usein ”hankeen hukkuu,
unhoittuu”. Siirtolaisuuden vuosina ja pakolaisten vaeltaessa keskuudessamme ehkä muistamme
helpommin joulun lapsenkin, jota
Tapaninpäivä toi uuden hämmäs- seurasi syntymästä asti vaino, viha,
telyn aiheen: alennusmyynnit al- epävarmuus ja pakomatka vieraakoivat, kaupat olivat auki ja täyt- seen maahan.
tyivät lahjojen vaihtajista! Lapset Hän, joulun lapsi, Jumalan ainoa
olivat kokeilleet ja ehkä pettyneet Poika, suostui kaikkeen vihaan,
saamiinsa lahjoihin, joita sitten vainoon, aina kuolemaan saakka,
vaihdettiin uusiin ja halvempiin, jotta me saisimme iankaikkisen eläjolloin saatiin niitä enemmän eivät- män taivaassa. Mitään suurempaa
kä aikuisetkaan aina kelpuuttaneet lahjaa emme voi koskaan saada.
omia lahjojaan. Tästä, lahjojen pa”Taas aiot jouluvieraakseni ja saalauttamisesta laatikoissaan (a Box)
vut, Jeesus, meillekin. Oi, avaa itse
on Tapaninpäivä ehkä saanut engsydämeni, sun että vastaanottailanninkielisen nimensä Boxin Day.
sin!”
Teksti ja kuvat Pirjo Nurmesviita

Aikainen joulukirkko
Jouluaamuna pappilan väki lähti jo
kuudelta kirkkoon, jossa jumalanpalvelus alkoi seitsemältä. Pimeillä
kaduilla näkyi talojen ikkunoissa
valoa ja lapsia joulukuusen ympärillä lahjoja avaamassa. Joulupukilla kun on Amerikkaan niin pitkä
matka ja jo kova kiire, että hän tiputtaa lahjat vasta jouluyönä savupiipusta takan edustalle.
Jouluaamuna varhain kirkkoon ajavat suomalaiset herättivät huomiota ja moni joutui kirkkomatkalla puhaltamaan poliisin alkometriin - ne
olivat uusia laitteita näillä seuduilla.
Aikainen autoilu epäilytti poliiseja:
”...vai että peräti kirkkoon tähän
aikaan aamusta...” Kirkon penkissä
asialle naureskeltiin, sillä ainakaan
kirkkokansan jouluun ei tuolloin
kuulunut alkoholin maistelu.
Jouluvalot ja the Boxin Day
Suuri ihmetyksen aihe oli jouluvalojen määrä ja moninaisuus! Talojen
seinustat ja pihat valaistiin näyttävillä värikkäillä valoilla, jollaisista Heli ja Kanadassa syntynyt ”kahden maan kansalaisemme”
ei vielä ollut Suomessa tietoakaan. Taini pappilan edessä joskus joulun aikoihin.
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iihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa
oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan
veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa
varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin
sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan,
esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut
tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna
seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka
ylisti Jumalaa sanoen: - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen:
”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä
Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli
lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.
Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja
nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
Luuk 2:1-20

Kulkutauti, kaukokaipuu, matkakuume mikä lie oikea nimi sisäiselle pakolle, joka
ajaa matkaan kotimaan rajojenkin taakse!
Mauno Luoma oli saanut tämän sitkeän
”tartunnan” ehkäpä Kanadaan jo aiemmin muuttaneilta sukulaisilta ja ystäviltä.
Jonnekin oli päästävä pois Pohjanmaan
lakeuksilta ja Kanada muodostui päämääräksi.
Marja-Liisa-puoliso ei ollut yhtä innokas
lähtijä, mutta tutun lääkärin sanat rohkaisivat: ”Muistakaa nyt, jos siellä on paha
olla, niin takaisin voi aina tulla!” Todellakin, siltoja ei poltettu, takaisin tulo olisi
aina mahdollinen!
Marja-Liisa päätti antaa itselleen aikaa
kolme vuotta. ”Jos en siihen mennessä
opi kieltä ja kotiudu Kanadaan, palaamme
Suomeen!”
Mauno ja Marja-Liisa Luoma 21.8.2016. Kuva Pirjo Nurmesviita

Marja-Liisa ja Mauno Luoma
sekä lähes kolmevuotias Sari ja
puolivuotias Heikki muuttivat Kanadaan Kalajoelta lokakuussa 1969.
Kolme vuotta muuttui ”elinkautiseksi”, perhe kasvoi vielä kahdella
tyttärellä, Anulla ja Aliisalla 80-luvulla ja nyt lastenlapsiakin on yhteensä seitsemän, kaikki edelleen
Kanadassa.
Nuori perhe muutti Port Arturiin,
yhteen suomalaisten siirtolaisten
sodanjälkeiseen
pääkohteeseen
Kanadassa. Pian kaupunki yhdistyi Fort Williamiin ja sai nimekseen
Thunder Bay, Ukkoslahti.
Thunder Bayssä asui tuolloin yli 10
000 Suomesta saapunutta siirto-
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laista ja se oli pitkään suurin suo- edelleenkin haluavat, varsinkin joumalainen keskittymä Pohjoismai- luna, vaikka osa asuu jo 1500 kilometrin päässä Ottawassa.
den ulkopuolella.
Kaupungissa asui jo Marja-Liisan ja
Maunon sukulaisia ja tuttuja, muun
muassa kummankin enot. Siksi
heillä oli tunne kuin olisi kotiin tullut. Tosin Mauno tapasi vasta täällä
enonsa ensi kerran. Ensi tapaamisen yhteydessä eno tuumasikin, ettei tunne tätä poikaa, mutta samaa
sukua tuon täytyy olla, kun on niin
sukunäköäkin.
Työpaikat löytyivät heti ja asuntokin. Ennen pitkää ostettiin oma
talo, jossa kasvavan perheen oli
hyvä olla. Mummolaan lastenlapset

Kaikesta huolimatta ensimmäinen
joulu siirtolaisena oli haikea. Aattoaamuna Marja-Liisa tilasi puhelun
Suomeen, sitä odotettiin koko päivä, ei juuri uskallettu kotoa lähteä
mihinkään, ettei puhelu vain menisi ohitse. Se tuli illalla juuri ennen
puoltayötä 15 tunnin odottelun jälkeen. Äiti vastasi puhelimeen Kalajoella ja itkuhan häneltä pääsi kuullessaan tyttären äänen eikä itkusta
ollut tulla loppua kunnes Marja-Liisa tokaisi: ”Kuule, äiti, tämä on nyt
niin kallista itkuaikaa, että itke vas-

ta puhelun päätyttyä.” Nauruksihan
itku siinä muuttui ja saatiin juteltua
ja vaihdettua kuulumiset. Aattoiltana kävi ihan suomalainen joulupukki kotona - suomalaisen urheiluseuran pukkipalvelu toimi hyvin.
Pikku-Sarin Leena-nukke oli unohtunut Kalajoelle ja sitä hän haikaili
päivittäin: ”Siellä se nyt mummulan
vintillä itkee minua.” Mutta juuri
jouluksi Leena saapui Suomesta ja
se oli Sarin paras joululahja.
Jouluaatto vietettiin kotona oman
väen kesken, mutta joulupäivänä
käytiin ensin aamulla kirkossa ja
sitten kokoonnuttiin suvun voimin,
yhteensä 20-30 henkeä, Niilo-enon
luokse syömään ja laulamaan suomalaisia joululauluja. Jouluruuat
olivat kotimaasta tuttuja ja ne kuuluvat edelleen lastenkin perheiden
jouluun. Tosin Pohjanmaalla joulupöytään aina kuulunutta lipeäkalaa
ei enää tehdä eikä maksalaatikkokaan kuulu kattaukseen.
Suomalaiset joululaulut olivat rakkaita, toivat tuulahduksen Suomen
joulusta. Ensin niitä laulettiin yhdessä, mutta vähitellen lasten kasvaessa saatiin kuulla myös lasten
kauniita soolo- ja joukkoesityksiä.
Pitkään meni ennen kuin hyväksyttiin englanninkielisiä joululauluja
mukaan. ”Enkeli taivaan” laulettiin
joka kerta ja Niilo-eno nousi aina
seisomaan viimeisen säkeistön alkaessa.

myöskään ollut tapaa viedä haudoille aattona kynttilöitä. Viime
vuosina tapa on yleistynyt Thunder Bayssä kuten myös adventtikyntteliköt ikkunoilla. Suomalaiset
joululehdet tulivat jouluviikolla suomalaisiin kauppoihin ja ne kuuluivat joulun lukemisiin. Suomesta
muuttaneille uutta olivat värikkäät
jouluvalot taloissa ja pihoilla ja niitä
kierreltiin autolla katselemassa.

vietetään perheen kesken. Monissa
kirkoissa ei ole jouluaamuna lainkaan jumalanpalvelusta.
Marja-Liisa käy mielellään joulukirkon lisäksi englanninkielisessä
kynttilähartaudessa joulun aikana,
siinä on hyvä rauhoittua kaiken
hälinän keskellä, muistella rakkaita
ihmisiä ja kotimaahan jääneitä sukulaisia ja ystäviä, rukoilla heidän
puolestaan.

Moni asia on vuosikymmenien aikana muuttunut myös joulun vietossa. Vierailut joulun aikana ystävien
luona ovat lähes loppuneet, sukulaisia sentään tavataan.
Moni lähtee jouluksi matkalle, viettää sen hotellissa tai jossain kaukana.
Kauneimmat joululaulut tulivat suomalaiseen adventin viettoon 70-luvulla ja kirkko oli täynnä laulavaa
seurakuntaa. Nyt tilaisuudesta on
tullut enemmänkin konsertti monine esiintyjineen.

Tärkeintä joulussa on joulun sanoma, ehdottomasti!
Meille on syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus!
Ilman sitä ei joulua olisi!
Sibeliuksen ja Topeliuksen jouluvirren sanat ovat myös Marja-Liisan ja
Maunon joulurukouksena:
”Suo mulle maja rauhaisa ja lasten
joulupuu, Jumalan sanan valoa,
joss sieluin kirkastuu...”
Pirjo Nurmesviita

Lapset ovat vieneet paljon suomalaisista jouluperinteistä, mm.
jouluruokia oman perheensä jou- Mauno ja Sari Luoma joulun aikaan Port
lunviettoonsa. Kirkossa käydään Arturissa ehkä n. 1970 (vanha ajan patiuseimmiten aattona, joulupäivä noima kuva). Kuva Luomat

Jouluaamuna oli kaksi joulukirkkoa,
ja täydessä kirkossa virsi raikui
mahtavasti.
Pyhäkoululaisten joulujuhlassa oli
kymmenittäin lapsia vanhempineen.
Ensimmäisessä juhlassa Sari riemastui: ”Äiti, siellä kaikki puhuu
suomea, lapsetkin!” Pyhäkoululaisia oli paljon, yksi ryhmä kokoontui jopa pappilan saunan pukuhuoneessa ja alkuun pyhäkoulu oli
täysin suomenkielinen.
Joulurauhan julistus ei ollut Kanadassa tuttu, eivätkä suomalaiset
radio-ohjelmat kuuluneet. Silloin ei
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- Joulun edellä me etsimme perheen, jolla itsellään ei ole mahdollisuutta joulun valmistamiseen ja
me annamme heille kaiken: joulukuusen, koristeet, ruoat, lahjat. Muutoinkin joulun aikana olemme
asiakkaille enemmän läsnä, toteaa Hannu Hätönen Hyvä Arki -yhdistyksestä.
Eikä joulu tokikaan ole mikään erityinen poikkeus muusta yhdistyksen toiminnasta, vaikka se saakin
silloin joitakin lisäpainotuksia.
- Joulu on vuoden taitekohta. Vuoden pimein aika, josta lähdetään kohti kevättä ja valoa. Joulu Jeesuksen syntymäjuhlana tarkoittaa hyvin samaa: Tästä alkaa tie valoa kohti, Hannu Hätönen toteaa.

Hannu Hätönen, Tapio Toivonen ja Ramic Hasan valmistelevat hedelmä- ja vihannespöytää päivän jakelua varten.

Mutta ennen kuin Hannusta tuli Hyvä Arki -yhdistyksen toiminnanjohtaja, oli hän kulkenut
pitkän tien. Hannu syntyi ja kasvoi Joensuussa.
Aikuistuessaan hän heittäytyi täysillä yrittäjäksi
ja perusti Joensuussa useita yrityksiä. Elämässä meni lujaa.
”Tuntui, että kaikki, mihin koskimme, menestyi. Hotelli Atrium ja lääkärikeskus ITe oli saatu
käyntiin. Saimme kokea huikeita onnistumisia”,
Hannu kirjoittaa omaelämäkerrallisessa kirjassaan.
Mutta sitten tuli takapakkeja. Osin omiin virheisiin, osin siksi, että hän monen muun yrittäjän
tavoin oli ottanut pankinjohtajien suosituksesta ulkomaisia luottoja. Kun sitten markka devalvoitiin, kasvoi velkasumma hallitsemattomaksi. ”Myös minä menetin tuossa kaaoksessa
miljoonia markkoja ja useita kiinteistöjä. Niin
päättyi yritystoimintani.”
Uusi elämänvaihe alkoi, kun Hannu Hätönen
muutti Espooseen. Elämän suuret kysymykset
olivat pyörineet mielessä pidempään, kunnes
vahva uskoontulo toi rauhan sisimpään.
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- On siinä suurta johdatuksen makua, että minä
ajauduin tämän yhdistyksen palvelukseen. Toiminta oli kriisissä ja yhdistys etsi monialaosaajaa ja niin tulin valituksi. Laaja yrittäjätausta
antoi valmiuksia. Varsin pian yhdistyksen toiminnanjohtaja erosi ja minut valittiin johtajaksi.

- Yhdistys oli syvissä veloissa ja toiminta loppumassa.
Silloin rukoilimme paljon. Mielessä oli, että meidän
pitää saada yhdistyksen hallitukseen uskovia ihmisiä.
Niin mukaan tulivat Antero Laukkanen, Valto Meriläinen ja monet muut.

Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut selkeä muutos siinä, että entistä enemmän avun tarvitsijoissa on
myös maahanmuuttajia. Hannun laskelmien mukaan
yhtenä päivänä avustusjonossa oli 21 eri kansallisuutta.

- Hiljalleen toiminta alkoi kääntyä oikeille raiteille.
Velkoja voitiin lyhentää ja toiminta vireytyi.

Hannu Hätösellä näky auttamisesta on sisäsyntyinen.
Itse hän ajattelee sen olevan jokin karjalaisuuteen
liittyvä geeni, äidin perintönä saatu.

Nyt kotipalvelun kautta yhdistys saa tuloja, toiminnassa on mukana monia eri tavoin tukityöllistettyjä,
on sopimukset isojen kauppaketjujen kanssa siitä,
miten päivittäin saadaan kaupoista hakea poisheitettävää ruokaa ja sitä jaetaan joka arkipäivä keskimäärin yli 1000 kg päivässä. Sen lisäksi voidaan
jakaa vaatteita ja muuta, mitä kaupat poistavat uuden tieltä. Parikymmentä asunnotonta käy päivittäin
aamiaisella. Kun velkaneuvojan luo tulee perhe, jolla
ei ole enää varaa mihinkään, ei edes ruokaan, soittaa
velkaneuvoja Hyvä Arki -yhdistykseen ja useimmiten
Hannu itse kerää perheelle ruokapaketit ja ojentaa
ne apua tarvitseville.
Erityisellä rakkaudella Hannu puhuu vuosittain vähävaraisten perheiden lapsille järjestettävästä leiristä. Viikon pituisella leirillä lapsille tarjotaan kaikki:
Ruoat, leiripaidat, vakuutukset, retket kyyteineen ja
pääsylippuineen. Mutta paljon on tehtävä työtä, jotta
lahjoitusvarat tähän saa vuoden aikana kerätyksi.
- Tämä on paras työpaikka, mitä minulla on koskaan
ollut. Minut johdatettiin tähän ja heti oli tuntu siitä,
että nyt olen oikeassa paikassa. Olen työhöni erittäin
tyytyväinen, Hannu Hätönen toteaa hymyillen.
- Toki tulee myös hetkiä, jolloin ei tahdo jaksaa, kun
pitäisi olla aina saatavilla.

- Me tahdomme auttaa vilpittömästi ja auttamistyölle
on aina tarve. Viime aikoina olemme entistä enemmän pohtineet auttamistyön eettisyyttä. Eettisessä
auttamisessa asiakkaita ei nöyryytetä, vaan ruoan
hakeminen pitäisi tuntua samalta kuin kaupassa käyminen.
- Varmasti hakijoiden joukossa on niitäkin, joilla ei
olisi siihen taloudellista tarvetta. Tämä on sitä, mitä
yritysmaailmassa kutsutaan toiminnan hävikiksi. Mutta ajattelen niin, että heillä jää käynnistä sisimpään
musta piste ja joskus se sitten saa aikaan muutoksen. Ihmiseen on tässä työssä pakko uskoa ja nämä
ihmiset tarvitsevat sen avun, jonka voimme antaa,
Hannu Hätönen pohtii.
Päivän tehtäviin Hätöset lähtevät aamulla vasta sen
jälkeen, kun ensin on yhdessä kodissa olevan alttarin
äärellä rukouksessa muistettu tulevan päivän asiat
ja ihmiset, erityisesti ne, joiden elämä eri syistä on
raskasta.
- Usko Jumalaan ja rukous on meille päivittäisen elämän perusta, Hannu toteaa ja silmissä loistava hymy
vahvistaa lausutut sanat.
Teksti ja kuvat Pekka Kiviranta

Hätösen työhuoneen seinällä olevat paidat kertovat, kuinka monta kertaa on varattomien perheiden lapsille järjestetty lastenleiri.
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Aattopäivän hämärtyessä iltaa kohti,
monen kulkijan askeleet jälleen kirkkomaalle johti.
Lumisen maiseman ylle laskeva hämäryys pehmeyden antaa.
Hiljainen puhe jostain vaimeana korviin kantaa.
Joku rientää askelin kiireisin ja kynttilän haudalle tuo.
On toisen askeleet verkkaiset, kun saapuu hautakummun luo.
Vanhus hartein kumaraisin katselee kun liekki kynttilän hiljaa palaa.
Käsi ryppyinen pyyhkäisee kyyneleen poskelta salaa.
Hän joulun yksin viettää saa.
On rakkain viereltä siirtynyt tähtitarhain taa.
Niin monelle tämä joulu on ensimmäinen ilman läheisimpiä heitä.
Sen kertoo hautakummut, joita lumi ei peitä.
Myös sankarihautojen tuhannet kynttilät meitä muistuttaa:
Turhaan ette kaatuneet, on meillä vapaa isänmaa.
Paljon maailmassa on väkivaltaa ja käydään sotia.
Moni lapsi tänä joulunakin on vailla turvaa ja kotia.
Aattoillan hartaus kirkon jälleen kansaa täyteen toi.
Tutun jouluvirren sävelet uruista mahtavana soi.
Kiireiset jouluvalmistelut jääneet on taa.
On kirkossa hetkinen hyvä istua ja mielen rauhoittaa.

Ylle maiseman kietoutuu yhä tummuva talvinen ilta.
Jää haudoille yöhön loistamaan tuhansien kynttilöiden valosilta.
Niinkuin Jouluyönä enkelit ilmoitti paimenille heille.
On Vapahtaja syntynyt myös kaikille meille.
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Veikko Keskitalo

Kuvat Virpi Tuominiemi

Kulkijan askeleet vievät kirkosta pois.
On rinnassa tunne, kuin taivas lähemmäksi tullut ois.

Raamattu on Jumalan Hengen innoittamana syntynyt ja kertoo
meille Jumalan pelastussuunnitelmasta, joka toteutuessaan muuttuu pelastushistoriaksi. Nuo tapahtumat ovat
elähdyttäneet kautta aikojen Raamattua tutkivia siitä,
kuinka Jeesus Nasaretilaisesta, tulevasta Messiaasta,
löytyy Vanhassa testamentissa selkeitä ennustuksia.
Aikanaan ne ovat tuoneet lohtua, voimaa ja uskoa vaikeisiin aikoihin niin pakolaisuudessa eläville
hebrealaisille, Israelin kansalle kuin myös kristityille
kaikkialla maailmassa.
Tähän kirjoitukseen olen poiminut osan näistä Vanhan testamentin ennustuksista ja niiden toteutumisesta Uudessa testamentissa. Toki pidempiäkin luetteloita voidaan laatia. On kuitenkin varottava sitä,
ettei tekstejä tulkita liikaa, ettei niissä nähdä sellaista,
mitä niissä ei ehkä alunperin ollut.

Poliittiset tapahtumat

Alkuevankeliumi

Aabrahamin siemen

Raamatussa kerrotaan Jumalan
toiminnasta historiassa. Jumala loi
lupaustensa mukaan Aabrahamin
perillisistä kansan, jonka juurivesa,
Jeesus Kristus tulisi olemaan. Raamatussa kuvataan historiaa joskus myös näkyjen kautta. Danielin
kirjassa (Dan2:1-47) kerrotaan,
kuinka Baabelin kuningas Nebukadnessar näki näyn, jonka sitten
Daniel osasi selittää hänelle. Siinä
kuvataan maailmanhistorian tulevia tapahtumia. Dan2:45 viitataan
kiveen, vuoresta irronneeseen kivenlohkareeseen, joka tulee vaikuttamaan olennaisesti historian
kehitykseen. Jeesusta verrataan
usein Raamatussa kiveen tai kallioon. Osa näyn selityksestä toteutuu jo VT:n aikana.

Jo Raamatun ensimmäisestä luvusta löytyy viite Jumalan aikomuksesta tuoda Poikansa kautta
maailmaan ilosanoman sovituksista. ”Ja minä panen vainon sinun ja
vaimon välille ja sinun siemenesi
ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä
olet pistävä sitä kantapäähän.”
1Moos.3:15 (KR 1938). Tämä
kaikki toteutui Jeesuksessa: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala
lähetti tänne Poikansa. Naisesta
hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät
vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan.” Gal.4:4-5

Raamatussa kerrotaan, kuinka
enkelit keskustelivat Aabrahamin
kanssa ja sanoivat hänelle, että
hänestä on kasvava suuri ja mahtava kansa, jonka kautta kaikki
maailman kansat tulevat siunatuksi. (1Moos.18:18) Uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka Jeesus kuuluu Aabrahamin sukuun.
(Luuk.3:23-38) Mutta samalla
osoitetaan, kuinka Aabrahamille
luvattu siunaus tulee Kristuksen
lunastustyössä kaikkien kansojen
hyväksi juuri niin kuin Aabrahamille oli luvattu. Vanha Simeon
saadessaan 40 päivän ikäisen Jeesuksen syliinsä iloitsee: “Minun
silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut.” (Luuk.2:30-31)
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Golanin ylänköalue Tiberiaan kaupungissa Israelissa. Kuva Urpo Vuorenoja

Paavali myös kirjoittaa vahvasti:
“Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen
yhteydessä saisivat Abrahamille
luvatun siunauksen ja me häneen
uskovina sisimme luvatun Hengen.” (Gal.4:14)
Daavidin valtaistuin
Profeetta Jesaja sai profetian pelastuksen ajasta ja rauhanruhtinaasta: ”Suuri on hänen valtansa,
ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on
sen perustus ja tuki nyt ja aina.”
(Jes.9:6) Juuri edellä näyssä on
kerrottu, kuinka “lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on Ihmeellinen
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.”
(Jes.9:5) Matteuksen evankeliumi
alkaa vakuuttavasti sanoilla: ”Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan
ja Abrahamin pojan, sukuluettelo.”
(Matt.1:1)
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Syntymäpaikka

Neitsyt synnyttää pojan

Profeetta Miikan kirjassa ennustetaan tulevan Messiaan syntymäpaikka “Sinä Betlehem, sinä
Efrata, sinä olet pienin Juudan
sukukuntien joukossa! - Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.” (Miika 5:1) ja evankeliumeissa kerrotaan kuinka Jeesus syntyi
juuri Betlehemissä.

Jesajan profetiassa on ennustus
neitsyen raskaudesta: “Sen tähden Herra antaa itse teille merkin:
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen
Immanuel.” (Jes 7:14) Evankeliumeissa kerrotaan juuri näin tapahtuneen ja myös syntyvän pojan
nimi Immanuel, Jumala meidän
kanssamme, viittaa Messiaaseen.

Syntymäaika
Danielin kirjassa (Dan. 9:25) on
laskentakaava messiaan syntymiseen. Sitä seuraten päädytään noin
vuoteen -4 ennen ajanlaskumme
alkua. Silloin esiintyi taivaalla tuo
kuuluisa Kalan tähtikuvio ja jouluevankeliumissa (Luuk.2) mainitut
henkilöt olivat vallassa.

Suuri profeetta
Kun Mooses puhuessaan kansalle
muistutti heitä Jumalan laeista ja
säädöksistä, hän samalla mainitsi, että “Herra teidän Jumalanne,
antaa veljienne joukosta nousta
profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kunnella.”
(5Moos.18:15) Kun ihmiset näkivät monet Jeesuksen tekemät ihmeteot, he sanoivat: “Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä
tulla maailmaan.” (Joh.6:14)

Kärsimystie

Täytetty sovitustyö

Sakarjan kirjassa ja Jesajan kirjassa laajemmin (erityisesti luku 53)
kerrotaan tulevasta rauhan kuninkaasta: ”Vanhurskas ja voittoisa
hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.” (Sak.9:9)
Jesajan kirjassa ennustetaan myös
tulevan Messiaan kärsimykset ja
sovitustyö, jotka sitten toteutuivat
ja joista evankeliumit kertovat.

Jesajan kirjan luku 53 on ollut aina
juutalaisille niin vaikea luku, että
se jätettiin usein lukematta, sillä
niin selvästi se kertoo tulevasta
Messiaasta, joka vie Jumalan suuren pelastussuunnitelman päätökseen. Juuri näin Jeesus teki.

Mitätön palkka
Sakarjan kirjassa kerrotaan paimenelle maksettavasta mitättömästä
palkasta: “Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset kolmekymmentä hopearahaa.” (Sak.11:12)
Se oli juuri summa, jonka Juudas
sai Jeesuksen kavaltamisesta.
(Matt.26:14-15)

Taivaaseenastuminen
Profeetta Jesaja puhuu monessa
kohdin kaikkien kansojen kokoamisesta ja Jumalan kunnian näkemisestä sekä uuden taivaan ja
maan luomisesta. Jeesus myös puhui vertauksissaan eniten juuri Jumalan valtakunnasta, joka tulee ja
joka on jo läsnä. Siitä myös apostolit puhuvat ja se myös todentuu
mahtavasti Jeesuksen maanpäällisen elämän viime hetkillä, kun hän
siunaa opetuslapsensa ja hänet
samalla otettiin ylös taivaaseen.

Jarderitin kastepaikka Galileassa Israelissa. Kuva Urpo Vuorenoja

Matteus on tallentanut evankeliumiin Jeesuksen käskyn mennä
kaikkeen maailmaan, kastaa kaikki
kansat Jeesuksen opetuslapsiksi ja
opettaa heidät Jeesuksen seuraajiksi. ”Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun saakka.”
Kari Lähdesmäki
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- Kerro vielä siitä ihmeellisestä yöstä, Naomi ja Jonatan
pyysivät isältään.
- Minähän olen kertonut sen
monet kerrat. Te varmasti
osaatte sen jo ulkoa, isä naurahti.
- Kerro nyt kuitenkin. Sitä on
niin kiva kuunnella.
Ja isä aloitti:
- Tehän tiedätte, että minun
isäni, teidän isoisänne siis, oli
paimen. Hän oli ollut paimen
koko ikänsä. Myös minusta
piti tulla paimen, mutta sitten asiat menivät toisin, eikä
minusta koskaan paimenta
tullut.
Isän mukana olin kuitenkin
lapsena joskus paimenessa.
Yöksi ei lapsia otettu mukaan,
yöt olivat petojen vuoksi vaarallisia aikoja. Ei sinne lapsia
voinut ottaa.
- Sitten kun vartuin, niin aina
joskus olin mukana yölläkin.
Se oli sellaista työhön opettelua. Isät lapsilleen nämä työt
opettivat. Oli opittava tuntemaan yön äänet ja tunnistettava, milloin vaara oli uhkaamassa.
Isä piti pienen tauon ennen
kuin jatkoi:
- Se yö oli rauhallinen. Lampaat olivat turvallisesti aitauksessa, nuotiot oli sytytetty aitauksen ympärille ja
siinä paimenet nukkuivat,
vuorollaan kukin piti vahtia
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ja huolehti, että nuotiossa oli
puita. Minusta oli kiva istua
nuotiolla ja niin minä valvoin
pitkään.
- Sitten se kaikki tapahtui.
Havahduin siihen, että yhtäkkiä tuli kirkas valo. En tiedä,
mistä se valo tuli, mutta oli
kuin olisi tullut kirkas päivä
keskellä yötä. Siihen valoon
nukkuvat paimenetkin havahtuivat.
- Heräsikö isoisäkin siihen,
Naomi kysyi.
- Kaikki heräsivät. Ja kaikista
näki, kuinka he pelästyivät.
Isä oli toki kokenut paimenena paljon. Hän oli taistellut
susien kanssa ja kohdannut
lauman kanssa hiekkamyrskyjä. Ei hän pienistä asioista
pelästynyt. Mutta nyt huomasin, että isä oikein vapisi
pelosta. Yhtään toista kertaa
en ole nähnyt isää niin peloissaan.
- Mitä sitten tapahtui, Jonatan kiirehti.
Isä jatkoi:
- Valon keskeltä tuli valkopukuinen hahmo, vähän kuin
nuori mies, joka rauhoitteli
meitä: ”Älkää pelätkö. Emme
me tee mitään pahaa, olkaa
hyvässä turvassa. Kaikki on
hyvin.”
- Ja täytyy tunnustaa, että
minä hiljaa vetäydyin taka-alalle, toisten paimenten
taakse.

- Sinäkin taisit pelätä, vai pelkäsitkö, Jonatan kysyi.
- Toki minä pelästyin. En minä ollut sellaista
ennen kokenut enkä ole sen jälkeenkään kokenut mitään läheskään vastaavaa.
- Ja sitten enkeli kertoi teille Vapahtajan syntymästä, Naomi jatkoi.
- Sanoinhan minä, että te osaatte jo ulkoa
nämä asiat, isä naurahti.
- Mutta kerro kuitenkin. On niin kiva kuunnella, Naomi sanoi.
- Kun paimenet olivat kokoontuneet sen valkopukuisen miehen eteen ja tilanne oli hiljentynyt, tämä mies jatkoi: ”Minulla on teille
viesti Taivaan Jumalalta. Hyvä viesti teille
kaikille. Teille on syntynyt Vapahtaja.”
- Enkeli toki huomasi, että emme me siitä
viestistä juuri mitään käsittäneet. Niinpä enkeli jatkoi: ”Kyllä te myöhemmin käsitätte,
mitä tämä merkitsee. Mutta jos nyt haluatte
nähdä jotakin valtavan suurta, niin menkää
tuohon kylään. Sinne maailman Vapahtaja
on syntynyt. Siellä hän nyt on hyvässä huomassa äitinsä Marian ja Joosefin kanssa.”

- Sitten te lähditte katsomaan, ettekö lähteneetkin, Jonatan kysyi.
- Mutta entä se pikkuenkeli, Naomi
keskeytti.
- Eipä unohdetakaan pikkuenkeliä,
isä sanoi:
- Kun tämä yksi enkeli oli nämä
asiat kertonut, tuli valon keskeltä
esiin monia enkeleitä. He aloittivat
kauniin laulun, jossa ylistettiin Jumalaa Hänen hyvyydestään.
- Siinä eturivissä oli pieni enkeli.
Hän oli niin innoissaan, että muut
yrittivät häntä vähän hillitäkin, mutta tämä enkeli vain lauloi ja lauloi.
Silmät loistivat iloa ja koko hänen
olemuksensa säteili valoa. Sen pikkuenkelin muistan ikuisesti.
Isä piti pienen tauon ja Naomi ja
Jonatan kyllä huomasivat, miten isä
mielessään näki tuon pikkuenkelin
ja kuuli hänen laulunsa. Sitten isä
havahtui ja jatkoi:
- Kun sitten oli sovittu, kuka jää
lampaiden kanssa, ei niitä yksin voinut jättää, niin me lähdimme.
- Sinä pääsit ensimmäisten joukossa katsomaan tuota ihmettä, Jonatan jatkoi.
- Niin pääsin. Isän mukana. Oli
helppo löytää se paikka. Talossa oli
valot ja talon emäntä touhusi pihalla. Ei hän ensin aikonut päästää
meitä katsomaan vastasyntynyttä
lasta. Mutta sitten me kerroimme,
mitä oli kedolla tapahtunut ja niin
hän päästi meidät sisään talliin, jossa lapsi oli.
- Hiljaa me menimme sisälle, emme
halunneet pelästyttää heitä. Niin
me näimme sen kaiken. Pieni suloinen vauva kapaloituna, äiti lepäsi
väsyneenä, Joosef istui vierellä ja
me kerroimme hiljaa kaiken, mitä
olimme kuulleet ja nähneet. Hiljaa

me poistuimme ja palasimme lampaiden luo. Se oli niin suuri kokemus, että ei siitä sinä yönä paljon
keskusteltu. Jokainen mietti mielessään sitä, mitä oli nähnyt ja
kuullut. Ja luulenpa, että jokaisella oli mielessä sama ajatus: Kuinka suuria asioita Jumala voikaan
tehdä, ja kuinka juuri me saimme
tämän kokea.
Sitten isä sanoi:
-Mutta nyt on syytä mennä nukkumaan. Huomenna me lähdemme
koko perhe Jerusalemiin, pääsiäisjuhlille. Kerrotaan, että Jeesuskin
olisi tulossa. Olisi taas mukava
kuulla, kun Jeesus opettaa taivaan
asioita.

- Hyvää yötä, isä, Naomi sanoi.
- Hyvää yötä, sanoi Jonatankin.
Isä kosketti kummankin lapsen
olkaa ja tunsi syvää kiitollisuutta
Jumalaa kohtaan siitä, että Jumala oli antanut hänelle tällaisetkin
aarteet.
Pekka Kiviranta
Kuvat Virpi Tuominiemi
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Kaksi Helsingin seurakuntien kirkkoherraa, Meilahden Tapio Haikarinen ja Kulosaaren Ismo Törrönen, saivat sydämelleen jo paljon
ennen Evankelinen lähetysyhdistys - ELYn syntymää, että pääkaupunkiseudulla on eri seurakunnissa herätettävä tapa kokoontua
laulamaan yhdessä Siionin Kanteleen lauluja.
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY
syntyi vajaa kymmenen vuotta sitten. Toiminnallisesti se järjestäytyi
siten, että paikallisorganisaatioita
johtavat työryhmät. Helsinki-työryhmän vetäjinä ovat olleet liki
koko kymmenvuotiskauden Taru
ja Ismo Törrönen.
Ehkä tärkein vaikutin Helsingin
työssä on se, että helsinkiläisten
seurakuntien toiminnassa Siionin
Kannel-lauluseuroilla olisi pysyvä
sijansa, sanovat Taru ja Ismo Törrönen nyt.

Kauneimmat
joululaulut, uusi traditio
on hyvä. Yhdessä
laulaminen, tarttuva
joulun ilo ja kristillinen sanoma menevät
eteenpäin lastenlapsillekin ja aina seuraaviin
sukupolviin
asti. Siitä iloitsemme!

32

Viime vuodet Taru Törrönen on
keskeisesti hoitanut yhteydet eri
seurakuntiin Siionin Kannel-lauluseurojen ja Elyn puhetilaisuuksien
järjestämisissä. Tämä pappilanemännän tuttavallinen puuhakkuus on ollut tuloksellista. Kanteleen lauluiltoja on pidetty kaikissa
alueen seurakunnissa.
Evankeliset taustat
Törröset ovat kumpikin eläkkeellä. Kaunis koti on Munkkivuoren

kupeessa, Niemenmäessä. Törröset ovat Munkkiniemen seurakunnan jäseniä. ”Osallistutaan oman
seurakunnan toimiin voimien mukaan. Lauletaan virsiä ja Siionin
Kannelta... Ainahan voi kutsua
seurakuntalaisia yhdessä laulamaan”, he sanovat.
Ismo on kotoisin Kouvolasta. Isä
oli Kouvolan varuskunnassa sotilasmestari. Äiti oli kotirouva. Törrösellä sekä isä että äiti olivat olleet Sairalan Evankelisen Opiston
oppilaita. Opiston johtajana oli
silloin Toivo Rapeli, ja aina kotona
sanottiin, mitä Rapeli oli tästä ja
tästä asiasta teroittanut.
Taru on Artelan kauppiasperheen
ainut lapsi Helsingin Kalliosta. Äiti
oli Kallion rukoushuoneen, nykyisen Pyhän Sydämen kappelin,

kantajoukkoa. Hän oli aina mukana monenlaisessa toiminnassa, ja
ainut lapsi tietenkin mukana. Vanha Siionin Kannel tuli tutuksi.
Savo-Karjalaan ja
maaseudulle
Ismo Törrönen vihittiin papiksi
Mikkelin tuomiokirkossa helmikuussa 1965. Ensimmäinen virkapaikka oli Valkealan suuri seurakunta, jota johti vanhanajan
rovastin ottein Julius Utriainen.
Seurakunnassa oli monta rukoushuonetta. Ismo Törrösen vastuulla oli Tuohikotin rukoushuone. Utriaiselta sai jämerän johdatuksen
viranhoitoon. Vapaa-aikaa ei ollut,
joka päivä oli työpäivä, mutta mitään `pomotusta` ei koettu.
Ismo Törrösellä oli nousujohteinen ura. Porvoon seurakunnan
kautta tie johti Pohjois-Karjalaan
Kesälahden seurakunnan kirkkoherraksi.
Nuoreen Törrösten pappilaperheeseen syntyi aika tiuhaan tahtiin kolme poikaa. Äiti Taru oli
kotiäiti lasten ollessa pieniä. Hän
oli valmistunut filosofian maisteriksi pääaineina suomen kieli ja
kotimainen kirjallisuus. Puruveden
Kansalaisopiston rehtorina hän oli
vv. 1976-83. Yhteiskuntasuuntautunut ja tarmokas pappilan ruustinna päätyi Kesälahdella myös
kunnanvaltuustoon.

Perheen paluu Helsinkiin
Taru Törrönen kutsuttiin Suomen
Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton, SKSKn kristillisen opintokeskuksen opintosihteeriksi. Ismo
Törrönen sanoo: ”Minä ja pojat
seurasimme perheenäidin jäljessä...” Kirkkoherran viran jättänyt
pappi pääsi seurakuntapapiksi
Meilahden seurakuntaan. Sieltä
hän varsin pian tuli valituksi Kulosaaren kirkkoherraksi.
Taru Törrösen tehtävät muuttuivat, kun hänet kutsuttiin Kansa-

lais- ja työväenopistojen liiton
koulutussihteeriksi. Sitten tulivat
vuodet Maaseudun Sivistysliiton
koulutusjohtajana. Viimeinen toimi oli Raha-automaattiyhdistyksen tuetun lomatoiminnan suunnittelijana Lomayhtymässä.
Perheen kannalta oli hyvä palata
maakunnista Helsinkiin, Törröset
arvioivat. Perheen pojat, Kaarle,
Miikka ja Topi ovat ehkä isoisän
perinnettä suuntautuneet sotilasaloille. Vanhin poika on eversti,
toinen merivoimissa kapteeniluutnantti ja laivueen päällikkö
ja nuorimmainen kansainvälisissä
rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä mm. Tsadissa, Kosovossa ja Afganistanissa.

nia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita Hän rakastaa!”
Jaetaan joulun iloa sukulaisten,
ystävien ja kaikkien lähimmäisten
kanssa.
Mitä tulee mieleen papin joulusaarnoista? Ismo Törrönen vastaa: ”Kesälahdella oli kaksi kirkkoa ja yksi pappi. Joka vuosi kaksi
saarnaa yhtenä jouluaamuna!
Mutta jouluna kansaa kokoontuu
kirkkoon kuuntelemaan sanomaa
Vapahtajan syntymästä ja Jumalan hyvästä tahdosta. Se tekee
joulusta myös sananpalvelijalle
juhlan: saa kuuluttaa ilosanomaa!”

Seuraavan sukupolven perheissä on jo neljä lastenlasta, ja Taru-mummo tuumii iloisesti, että
nyt on saatu sukuun yksi tyttökin!

Kauneimmat joululaulut, uusi traditio on hyvä. Yhdessä laulaminen, tarttuva joulun ilo ja kristillinen sanoma menevät eteenpäin
lastenlapsillekin ja aina seuraaviin
sukupolviin asti. Siitä iloitsemme!

Entä joulunvietto Törrösillä?

Kaarlo Lähteenmaa

Joulumuisteluista Törröset sanovat naureskellen: Aloitimme perheenä menemällä naimisiin joulunalusviikolla. Sitten on
käynyt niin, että perheessämme on kahdet
syntymäpäivät joulunajan juhlaputkessa. Mutta hyvää joulua olemme
aina viettäneet. Mitään
pappilajoulujen
perinnettä meillä ei ole.
Jouluumme
kuuluvat
evankeliumin lukeminen, rukous, Enkeli
taivaan-virsi ja muut
rakkaat
joululaulut.
Lahjojen saamisellakin
on oma sijansa. Ihan
tavallinen kristillisen kodin joulu siis.

Kuvat Törröset

Vakavina Törröset toteavat: Joulu on Vapahtajan syntymäjuhla!
Koko maailmalle tarkoitettu ihana juhla kutsuu
meitä kristittyjen yhteyteen. “Jumalan on kun-
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Olin kauan haaveillut sellaisesta autosta,
jolla voisi ajaa myös huonoilla maastoteillä. Ja nyt se haave oli toteutumassa.
Pikkuserkkuni Erkka tiesi haaveestani ja
hänellä olisi tiedossa edullinen ja toimiva
maastoauto, avolavalla. Mutta se pitäisi
käydä hakemassa Itä-Suomesta.
Niinpä junalla matkaan ja rahat mukana.
Kauppa onnistui, kaikki hyvin. Pieni pilke
silmäkulmassa Erkka sanoi: ”Käydään nyt
vähän koeajolla, minulla olisi mielenkiintoinen kohdekin tiedossa.”

Edessämme oli todella kylä, monia rakennuksia, vähän kuin suuressa piirissä.
Lapsiakin näytti pihapiirissä liikkuvan.
Mieli täynnä kysymyksiä pysäköin auton
rakennusten taakse ja kävelimme pihaa
kohden. Mutta eiväthän nämä liikkujat
mitään lapsia olleet, pikemminkin pieniä
aikuisia, miehillä jopa pitkät parrat ja naisilla kirjavat esiliinat.

Tankki täyteen ja työkalupakki lavalle,
vararenkaan ilmat tarkistettuna ja sitten
matkaan.

”Eihän tämä…”, olin sanomassa, mutta
Erkka nosti sormen huulilleen merkkinä
siitä, että nyt ei pidä kysellä turhia.

Metsäautotien kunto vaihteli, kun mentiin
syvemmälle metsään. Lopulta jo ehdottelin kääntymistä takaisin, mutta Erkka sanoi: ”Mennään nyt vaan, nähdään, mihin
auto pystyy.”

Katselimme tovin pihan touhuja. Joistakin
taloista kuului kilkatus, vähän kuin sepän
pahasta, toiseen rakennukseen vietiin eri
värisiä villalankoja, joku talo näytti vähän
kirjapainolta. Mutta missään ei ollut mainoksia tai muita kylttejä. Jokainen tuntui
tietävän oman tehtävänsä ja kylässä vallitsi hyvä järjestys.

Lopulta tie oli vain heinikkoa ja kivikkoa,
mutta me pääsimme kuitenkin erään
vaaran laelle. Edessä avautuivat aivan
mahtavat maisemat. Nousimme autosta ihailemaan maisemia ja keittelimme
kahvit. Yhtäkkiä havahduin siihen, että
vaaran takana näytti olevan jokin talo tai
ehkä useita.
”Eihän kartan mukaan tuolla mitään kylää pitäisi olla”, sanoin ihmetellen.
”Ei niitä kaikkia karttaan merkitä”, Erkka
vastasi, ”mutta juuri sen minä sinulle halusinkin näyttää.”
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Niinpä takaisin autoon ja vaaran rinnettä
alas. Olihan siinä tien tapainen ja varovasti ajaen matka taittui.

Pitkään olin hiljaa ja ihmettelin. Sitten
hirsisen tuvan ovesta käveli pihaan lihava mies, joka oli paljon muita suurempi.
Hän oli pukeutunut harmaisiin vaatteisiin
ja hänellä oli pitkä parta ja hymyilevät
kasvot. Mies käveli meitä kohti ja taas
olisi tehnyt mieli kysyä, mutta maltoin
mieleni.
”Hou hou”, sanoi mies ja ojensi kätensä. ”Tai ettepä te suomalaiset sellaista
tervehdystä odota, mutta kun menen

Amerikkaan, niin siellä odotetaan, että
minä sanon: ’Hou hou.’ Kaikissa maissa
on vähän eri tavat.” ”Siellä Amerikassa
ne keksivät senkin, että minulla pitää olla
punaiset vaatteet, aikaisemmin minulla
oli toisenlaiset, mutta mitäpä sitä ei tekisi
iloa tuottaakseen.”
Lopulta uskalsin avata suuni: ”En minä
olisi koskaan uskonut, että tällainen kylä
oikeasti on olemassa, vaikka lapsille siitä
usein kerrotaankin”, sanoin ääneen hämmennykseni. ”Mutta miten on oikeasti
mahdollista, että tässä kylässä ehditään
vuoden aikana tehdä kaikki ne lahjat ja
sitten yhtenä iltana jakaa kaikille lapsille
ja monille aikuisillekin?”

Kuvat Timo Keski-Antila

Kun ajelimme takaisin päin, kysyin Erkalta, mistä hän tiesi, että tällainen kylä
oikeasti on olemassa ja miten sinne pääsee. Mutta juuri kun Erkka oli vastaamassa, joku kosketti olkapäätäni: ”Täällä olisi
aamukahvi valmiina. Paistoin sinulle kananmunankin.” Ja niin hävisi Erkka eikä
minulla vieläkään ollut maastoautoa.

Kuva Virpi Tuominiemi

”On olemassa monia sellaisia salaisuuksia, joita aikuiset eivät ymmärrä”, ukko
sanoi rauhallisesti. ”Jouluunkin liittyy niin
paljon asioita, joita lapset ymmärtävät
paljon paremmin kuin aikuiset. Tämä
kylä on paljon pienempi ihme kuin se,
mitä ensimmäisenä jouluna tapahtui.
Senkin ihmeen lapset ymmärtävät usein
aikuisia paremmin.”

Pekka Kiviranta

35

Joulukortteja

Karaoke-

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen

1-osaiset kortit

1

€/kpl 10 kpl/8 €

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”

1.

2.

3.

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta”

4.

DVD ja CD
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

Joulutarjous

5.

pukinkonttiin DVD + CD

yht. 10 €

6.

2-osaiset kortit

- Elyn työn hyväksi

2,50 €/kpl

5 kpl/10 €
- sis. kirjekuoren

Sisäosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”

Pyhä perhe

Tähti

Musta lyhty

Sisäosan tekstinä (Sillalla ja Liekki):
		
”Joulurauhaa ja
		
Hyvää Uutta Vuotta”

Jouluyönä
Sillalla

Liekki

Katso tarkemmat tiedot tämän sivun tuotteista sekä lisää tuotteita: www.evankeliset.net/kauppa
Tilaukset ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula | Hintoihin lisätään postikulut.

Joulukeräys

Osallistu perinteiseen Elyn joulukeräykseen.
ELYn toiminta-ajatus on selkeä: Me uskomme Jeesukseen ja tunnustamme
Kristuksen Herraksemme. Luotamme ja turvaamme Raamatun lupauksiin,
Raamattu on Jumalan puhetta meille tänäänkin. Tämä on tänään
ajankohtainen asia maassamme. Oma kirkkomme on monenlaisten
virtausten ja tuulien keskellä. Millainen tulevaisuus kirkollamme
on?
Me tiedämme, että kirkon tulevaisuus ei ole ihmisen käsissä. Se
on kirkon herran, Jeesuksen Kristuksen varassa. Ilman Kristusta ei ole kirkkoa, eikä ilman Kristukseen uskovia.
Siksi ELY haluaa tunnustautua Kristukseen, ja kaikessa toiminnassa pitää esillä evankeliumin, sanoman rististä, syntien sovituksesta, kaikille avatusta taivastiestä.
Löydämmekö yhdessä keinot välittää hyvä sanoma rakastavasta Taivaan Isästä myös lasten maailmaan?
ELYn työssä jokaisella on oma paikkansa. Osallistua voi monin
tavoin: Järjestämällä, rukoilemalla, kutsumalla ja myös tukemalla taloudellisesti.
Joulun keräyksellä tuet ELYn työtä. Yli 50 € lahjoituksen antajia
haluamme muistaa pienellä kiitoslahjalla.
Voit osallistua keräykseen alla olevalla tilisiirrolla, tili IBAN
FI06 5114 0220 0380 63, viestiksi joulukeräys sekä oma seurakuntasi ja yli 50 € lahjoituksissa osoitetiedot (Elyn jäseniltä riittää nimi ja
seurakunta-tieto).

Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

FI06 5114 0220 0380 63

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

BIC

OKOYFIHH

Kannatuskohde: Joulukeräys
Oma seurakunta:

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä n:o
Från konto nr

Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf. dag

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

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

www.hetankota.fi

Rauhallinen Lomakylä Ounasjärven rannalla!
Valmismatkat, aamiaismajoitus, vaeltajan palvelut

Monipuolinen koulutus- ja
kurssikeskus
Kokous-, matkailu- ja ruokapalvelut

p. (014) 5252 200

www.keokarstula.fi

Joulurauhaa sinulle!
Toivottaa Kiteen Evankelisen
Kansanopiston väki
Kiteen Evankelinen

KANSANOPISTO

Opistontie 7, 82500 KITEE. Puh. 0400 956 090

www.kiteenkansanopisto.fi

Kuljetuksia vuodesta 1952

Kannusjärvi, Hamina

www.nakinkuljetus.fi

Elyn 9-vuotisjuhla,
vuosikokous ja
seminaari
Tampereella
Kalevan kirkossa
25.-26.3.2017
Lisätietoa myöhemmin www.evankeliset.net
sekä alkuvuoden 2017 Elysanomista.

Lämpimät kiitoksemme ja Hyvän Joulun
toivotukset kaikille Huutolaistytön laulu
-kirkko-oopperamme tukijoille ja esityksemme katsojille!
Toivottavasti esityksemme jatkuvat kevätkaudella -17!
Kerromme myöhemmin lisää.
www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi ja
www.heiskary.fi

Sinä Jeesus Kristus, Ihme,
tulit tähän maailmaan.
Kuinka saatoit vaihtaa loiston,
osaan kaikkein vaikeimpaan?
Vaikka kaunis Luojan työnä
tämä maailmamme on,
silti joulunakin itkee
täällä moni onneton.
Meille tähdettömään iltaan,
tähän talveen pimeään
sinä annat joulun valon,
levon mieleen väsyvään,
sillä sinulla on valta,
sinä käden ojennat,
sinä käännät parhaaksemme
tappiomme surkeat,
sillä sinä olet Herra,
sinä olet Valtias,
sinä ohjaat luomakuntaa,
Kuninkaitten Kuningas.
Sinä itse olet Ilo,
olet Valo sydänten,
olet Rakkaus ja Voima,
olet suuri, ikuinen.
Eeva Takala-Lähteenmaa

