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Joulu on antamisen aikaa. On
erilaisia keräyksiä, suuria ja pieniä, tunnettuja ja tuntemattomia,
vanhoja toimijoita ja pieniä, uusia
avun tarvitsijoita. Kaikki me olemme samalla asialla. Haluamme
auttaa, haluamme viedä joulun
sanoman ja ilon kaikille ihmisille, lähellä ja kaukana. Ehkä tänä
vuonna erityisellä tavalla olemme
havahtuneet uudella tavalla näkemään lähimmäisemme myös täällä Suomessa. Arttu Viskari laulaa
laulussaan, kuinka ”kinkuton joulu
on jäänyt mulle mieleen…” Elämä
ei vain mene niin kuin satukirjoissa – ja eihän saduissakaan päästä
onnelliseen loppuun, ellei ensin ole
vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, pettymyksiä ja kyyneleitäkin.
Tuhlaajapoika
kertomuksessa
maailman ilot ja nautinnot maistanut poika jakaa kokemuksensa
myös ilojen vastapuolesta: Poika
vietti holtitonta elämää ja tuhlasi
kaiken. Itsetuntonsakin. Hän tiesi, mitä on tehnyt, mutta tehtyä
ei saanut tekemättömäksi. Mutta
hän päätti yrittää. Hän päätti palata isän kotiin, josko hän pääsisi
isälle töihin. Hän halusi maksaa,
hyvittää, hän halusi työllään ansaita paikkansa isän silmissä. Isä ei
siihen suostu. Hän oli odottanut.
Kaivannut ja rukoillut, että poika
palaisi. Ja kun poika viimein palaa,
isä juoksee vastaan. Ottaa syliin.
Armahtaa. Hän on jo antanut anteeksi. Ja siitä alkaa ilojuhla. Kadonnut on löytynyt.
Tätä joulun iloa meitä kutsutaan jakamaan. Siksi meillä on kaksi kättä.
Toinen on ajallista avun antamista
varten. Jouluna on monia keräyk-

siä, joilla voimme tuottaa jouluiloa
lähimmäisillemme. Valtakunnallisia
keräyksiä ovat esimerkiksi Pelastusarmeijan Joulupata, Operaatio
Joulun lapsi ja Hyvä joulumieli.
Paikalliset yhdistykset ja seurakunnat keräävät myös apua jaettavaksi vähävaraisille, seurakunnan
diakoniatyö tekee monille perheille
joulun. Mutta myös sitä toista kättä tarvitaan. Kun toinen käsi jakaa
omastaan ja antaa ajallisen lahjan,
toinen käsi antaa Jumalan omasta
ja antaa iankaikkisen lahjan. Kyse
on evankeliumista. Joulun ilosanomasta, siitä sanomasta, että Jumala rakastaa sinua ja Jeesus haluaa
olla Vapahtajasi, niin jouluna kuin
arjen keskellä. Siksi myös meillä Evankelisessa lähetysyhdistyksessä on meneillään joulukeräys.
Jotta evankeliumia voitaisiin julistaa ja myös ajallisia lahjoja antaa.
Lähellä ja kaukana. Voisiko tämä
lehtikin olla yksi tapa ilahduttaa
lähimmäistä? Niin toivon, sitä varten me työtä olemme tehneet ja
vaivaa nähneet, että tämänkin lehden välityksellä joulun sanoma saisi levitä koteihin. ”Iloitse suuresti,
tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee
sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän
on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla,
aasintamman varsalla.” Sak.9:9

Tämä joululehti on tarkoitettu tuomaan jouluiloa sinulle. Ja toivomme,
että voisit myös laittaa tätä iloa eteenpäin. Siksi tässä alla on jätetty tilaa,
sinun joulutervehdyksellesi ystävälle,
naapurille, sukulaiselle. Laitetaan ilouutinen eteenpäin. Levollista ja siunattua Joulua Sinulle.

Jaettu ilo on paras ilo. Vähintään
kaksinkertainen mutta joskus jopa
iankaikkinen. Riemullista joulua sinulle hyvä lehtemme lukija, elävä
Vapahtaja siunatkoon sinun ja rakkaittesi joulun.
Antero Rasilainen,
toiminnanjohtaja
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Koronakevään aikana hallitus kutsui usein tiedostusvälineiden edustajat
kokoon, koska ministereillä oli kansalaisille tärkeää kerrottavaa. Mitään
vastaavaa ei tapahtunut, kun Jumala halusi välittää ”ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle” (Luuk.2:10), vieläpä koko ihmiskunnalle. Kaikkein
suurin ilosanoma Jeesus-lapsen syntymästä ilmoitettiin keskiyöllä laumaansa vartioineille muutamille paimenille. Ilmoittajana oli häikäisevä
taivaan enkeli. Sanoman tavatonta merkitystä ja Vapahtajan syntymän
riemullisuutta korosti suuren taivaallisen sotajoukon ilmestyminen ylistämään Jumalaa.
Ilouutinen välitettiin siis vain hyvin pienelle joukolle, kohdistettuna yksilöllisesti ainoastaan näille paimenille. Jumalan tiedotustaktiikka on yllättäen osoittautunut tehokkaaksi, koska sittemmin miljardit ihmiset ovat
kuulleet ilouutisen ja löytäneet siitä lohtua ja toivoa elämäänsä. Vaikka
pari tuhatta vuotta on kulunut iloisen sanoman alkuperäisestä julkistamisesta, miltei koko maailma näyttää edelleen hiljenevän sen äärellä.
Joulun ilosanomassa on voimaa ja kantavuutta! Mutta mistä siinä oikein
on kysymys?
Jumala syntyi keskellemme
Lapsen syntymä on aina iloinen
asia. Jeesuksen syntymän kohdalla
oli kuitenkin kysymys laajakantoisemmasta asiasta kuin vain onnellisesta perhetapahtumasta. Pahan
voimien verkkoon sotkeutunut ihmiskunta tarvitsi Vapauttajan, joka
repisi ne rikki ja yhdistäisi meidät
takaisin Jumalaan, elämän antajaan.
Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi on ihmisjärjellä käsittämätön
salaisuus. Koska mieltämme tyydyttäviä luonnontieteellisiä selityksiä ei voida sille esittää, jää vaihtoehdoksemme hyväksyä tämä
riemu-uutinen ja elää sen mukaisesti. Käsittämättömän edessä
voimme vain iloita ja ihmetellä!
Juuri niin tehdessämme löydämme rohkeutta, varmuutta ja tarkoitusta. Jeesuksen ihmiseksi tulosta iloitsemisen kautta mieliimme
kehkeytyy kuva maailmasta, jossa
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meidän ei tarvitse pinnistellen pitää elämämme asioita omassa hallinnassamme, vaan saamme jättää
kaiken Jumalan rakastaviin käsiin.
Kaikkea ihmisyyttä varjostavassa
synnin ongelmassa on kysymys
ennen muuta syyllisyydestä ja häpeästä. Koska ne ovat yksityisiä,
sietämättömiä taakkoja, on niistä vapautuminenkin yksilöllistä ja
omakohtaista. Joulun ilosanoma
koskettaa edelleen juuri sen vuoksi, että jokaisen ihmisen mielen syvyydessä elää halu saada syntinsä
anteeksi ja tulla hyväksytyksi. Hiljattain poisnukkuneen Vexi Salmen
osuva suositun joululaulun kertosäe ilmaisee juuri tämän kaikkien
kokeman halun saada elää yhteys
Jumalaan aidosti ja henkilökohtaisesti:
Näin sydämeeni joulun teen ja
mieleen hiljaiseen, taas Jeesuslapsi syntyy uudelleen...

Mielen avaaminen ilolle
Joidenkin mielestä Vexi Salmen säkeet
ilmaisevat väärän ajatuksen: Joulun
ihme oli kertakaikkinen, historiallinen
tapahtuma, eikä joulua sen ydinmerkityksessä voi kukaan tehdä sydämeensä.
Jos ollaan kirjaimellisia, on tässä kritiikissä perääkin. Laulun sanat kuitenkin
viittaavat inhimilliseen kaipuuseen kokea keskeiset uskonnolliset asiat itselle
merkityksellisinä. Ihminen ei ole vain
Jumalan pelastustekojen tahdoton kohde, vaan samalla me saamme olla aktiivisena osapuolena mukana siinä, mitä
Jumala tekee meissä ja maailmassamme.
Joulun ilosanoman kaksi puolta eivät
sulje toisiaan pois, vaan ne ovat toisistaan riippuvaisia. Jumala toimii täysin
ulkopuolellamme ja meistä riippumatta,
mutta samalla hän tekee koko ajan työtään meissä ja meidän kauttamme.
Iloinen sanoma Jeesuksen syntymästä
kertoo Jumalan tuonpuoleisen todellisuuden murtautumisesta keskelle ihmiskunnan historiaa, mutta se jää merkityksettömäksi, ellei se kosketa meitä
henkilökohtaisesti. Etäilo ei ole todellista iloa. Ilosanoman tarkoituksena on
edelleen perin pohjin riemastuttaa kaikkia ihmisiä kaikkialla.
Kerrotaan miehestä, joka Neuvostoliiton
hajottua meni päivittäin moskovalaiseen
kahvilaan ja pyysi saada teen ja Pravdan. Tarjoilija kertoi, ettei Pravdaa enää
ole. Sama toistui seuraavana päivänä,
ja jälleen seuraavana. Joka kerran mies
sai kuulla, että Pravda on lakkautettu.
Viidentenä päivänä tarjoilija kyllästyi
samaan pyyntöön ja sanoi: ”Ettekö te,
hyvä herra, muista että olen monta kertaa sanonut, ettei Pravdaa enää ole?”
”Muistan kyllä, mutta se on vain niin
hyvä kuulla uudelleen ja uudelleen!”

Kuvat Heikki Mäkinen

Joulun ilosanoma, aivan samalla tavalla
kuin mikä muu viesti tahansa, saattaa
muuttua ulkokohtaiseksi ja kuivaksi itsestäänselvyydeksi. Ilo ei pulpahtele sydämessä, ellei ensin hetkeksi pysähdytä kuuntelemaan hiljaisuutta ja anneta
öisen avaruuden puhutella, koska juuri
silloin, Vexi Salmen sanoin, ”ikuisuutta
kaipaa avoin mieli.” Joulun kertomus vie
meidät ensin pimeälle laitumelle, jossa
pedot ja lammasvarkaat vaanivat. Tuon

koruttoman tilanteen keskelle rävähtää
taivaallinen kirkkaus. Ilosanoma säväyttää erityisesti sellaista ihmistä, jonka sisintä synkentävät murhe, suru, pelko tai
apeus.
Joulu ei tarkoita pelkästään iloisia hetkiä herttaisen idyllin keskellä. Sen sijaan
suuri ilo voi vallata koko olemuksen, kun
mieli avartuu ja vakavoituu sen tosiasian äärelle, että Jeesuksen samaistuessa ihmiskunnan kanssa meidät otettiin
armon, anteeksiantamuksen ja pelastuksen piiriin. Tämän pohjalta meidän
on mahdollista tarkastella ilon ja toivon
näkökulmasta käsin sekä itseämme että
elämäämme.
Ilo, joka ylittää
tunne-elämän rajat
Ilo on ensisijaisesti vahva perustunne,
joka kirkastaa kasvot ja nostaa hymyn
huulille. Kaikki hyvät uutiset nostavat
aina ilon pintaan. Se näkyy katseessa,
sen huomaa halussa laulaa ja tanssia,
jonka lisäksi se pulppuaa esiin hyväntuulisuutena ja valoisana elämänotteena. Tunteet laantuvat ja vaihtuvat.
Koska Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi
ja selvittänyt asiamme, pysyvälle valoisuudelle ja ilolle on olemassa kestävät
edellytykset.
Englantilainen kirjailija ja tiedemies
C.S. Lewis kirjoitti huippusuositun Narnia-sarjan, joka vertauskuvallisen kertomuksen avulla kuvaa kristinuskon perussanomaa. Lewis oli alun perin ateisti,
joka vuonna 1931 koki yllättävän kääntymisen kristityksi. Vuonna 1955 hän
julkaisi omaelämäkerrallisen teoksen,
joka julkaistiin suomeksi nimellä Ilon yllättämä. Siinä hän kuvaa elämänsä vaiheita, mutta ennen kaikkea sitä, kuinka
Jumalan läsnäolo murtautui hänen elämäänsä synnyttäen sekä valtavan ilon
että samalla myös vastustamattoman
kaipauksen läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Ilon syyt olivat vahvasti
läsnä, mutta samalla ne olivat tuonpuoleisia ja vasta tulevaisuudessa toteutuvia.
C.S. Lewis kuvaa ilon olemusta äkillisenä pistona, joka ei liity yleiseen mielihyvän tunteeseen tai kauneuden synnyttämään nautintoon. Odottamaton
5

ilo tarkoitti hänen kohdallaan dynaamista, kaiken kattavaa, periksi
antamatonta kaipausta ilon täyttymistä kohti. Hän näki tämän kaltaisen ilon ikään kuin tienviittana
niille, jotka ovat eksyneet pimeään
metsään. Opasteisiin ei kiinnitetä
enää kovin paljon huomiota, kun
taas ollaan tiellä ja matka jatkuu
vaivattomasti. C.S. Lewis kuvaa
kuinka hän elämänsä epätoivon
ja sotkuisuuden keskellä äkillisesti
välähtävä ilo ohjasi häntä kohden
toivoa, elämän tarkoituksen löytymistä, uutta rohkeutta ja turvan
kokemista.
Kristinuskon
perusolemus on ilo
Meidän on syytä vielä miettiä enkeleitten sanomaa Betlehemin kedon paimenille. Heidän ei tarvinnut
hiljentyä loppuyöksi kuuntelemaan
selvitystä ilosanoman teologisesta
sisällöstä. Evankeliumin ydinasiat
havainnollistuisivat sittemmin Jeesuksen elämän ja toiminnan myötä. Myös hänen seuraajilleen tarjoutui samalla mahdollisuus itse
kokea ja nähdä Jeesuksen toiminnan vaikutukset.

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, loistaa kirkkaus.
Sinä teet runsaaksi riemun,
annat suuren ilon.
He iloitsevat sinun edessäsi
niin kuin elonkorjuun aikana
iloitaan, niin kuin saaliinjaossa
riemuitaan…
Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja,
Kristillisen uskon ilossa ei ole enVäkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
sisijaisesti kysymys henkilökohtaiRauhan Ruhtinas.
sesta tunteena koettavasta posi(Jes.9:1,2,5).
tiivisuudesta vaan siitä, että koko
ihmiskunnalle loisti valo. Juuri tästä on kysymys profeetta Jesajan
ennustuksessa:
Enkeleitten sanoma korostaa ilon
keskeistä asemaa kristillisessä uskossa. Iloisen uskon perustana on
Jumalan Pojan syntymä ihmiseksi. Ihmisten on mahdollista nähdä
elämänsä ja tulevaisuutensa valoisana, koska itse Jumala on tullut
keskellemme. Jumalan toiminnan
vaikutus ihmisiin on ilo. Kristillinen
elämänkatsomus nousee tuosta
ilosta, jolloin synkkääkin todellisuutta on aina mahdollista tarkastella myönteisestä lähtökohdasta
käsin.
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Yhteinen ilo
Kristillisen ilon juuret ovat syvemmällä kuin vain siinä, millä tuulella satumme olemaan ja millainen
tunne valtaa mielemme. Pikemmin
kysymys on halusta ja päätöksestä
tarkastella elämää ja sen mahdollisuuksia Jumalan tarjoamista lähtökohdista käsin. Jeesuksen syntymä
loi vankkumattomat edellytykset
ilolle ja toivolle.
Useat Vanhan testamentin kertomukset paljastavat, kuinka Jumalaa palvelevien ihmisten ilo ei
jäänyt vain ilonpidoksi vaan sen
kruunasi kiitollisuus. Halleluja on
sana, joka kaikkein vahvimmin
ilmaisee juuri iloa ja kiitollisuutta. Tämä laajasti kaikkialla kristikunnassa käytössä oleva heprean
kielen sana merkitsee ’ylistäkää
Herraa’. Myös Betlehemin kedolla
ilosanoman ilmoittaminen huipentui taivaallisen sotajoukon ylistykseen.
Vanhan testamentin aikana kiitollisuuden ilmaiseminen tapahtui
ennen muuta yhteisesti Jerusalemin temppelissä. Riemu ja ylistys
nousivat siitä yhteisestä tietoisuudesta, että Jumala oli puuttunut
asioihin ja muuttanut kansansa
kohtalon. Vanhan testamentin
maailmassa suurin ilonaihe olikin
Egyptin orjuudesta vapautuminen.
Ilo ja kiitollisuus ovat edelleen
kristillisen jumalanpalveluksen ytimessä. Kokoonnumme kirkkoon
kiittämään ja ylistämään Jumalaa
täysin riippumatta siitä onko meillä mahdollisesti iloinen mieli vai ei.
Kirkko on maailmassa tuomassa
iloa silloinkin, kun ilo ei helposti
purkaudu esiin.
Harri Kuhalampi

Los Bolichesin kirkko Fuengirolassa.

”Taas valkeata joulua keskellä suurten hankien…
Vain valkeata joulua mielessäin ootan minä ain,
sillä hangen hohteessa vain joulurauhan tunnen rinnassain.”
”Piparin tuoksua, tonttujen juoksua, siinäkö joulu on?
Kiirettä, huisketta, salaisuuskuisketta, siinäkö joulu on?
Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle...”

Minkälainen on sinun joulusi? Perinteinen suomalainen joulu, jota
vietät perheen kanssa hämärän
hyssyssä, kuusen kauniissa valossa, kynttilöiden tuikkeessa joululaulujen soidessa taustalla ja
jouluruokien tuoksun leijaillessa
ilmassa. Vaiko toisenlainen joulu?
Yhä useampi suomalainen näyttää nyt 2000-luvulla valinneen toisenlaisen joulun, joulun hotellin
valmiiden ruokapöytien ääressä,
risteilylaivan tungoksessa tai jossain etelän auringossa ja lämmössä kaukana valkoisista hangista ja
nopeasti pimenevän iltapäivän hämäryydestä.

Samalla myös joulun aihe, Jeesuksen syntymä, yhä useammin
sivuutetaan ja unohdetaan. Laps
helteeseen hukkuu, unhoittuu…
Itse olen perheeni kanssa viettänyt
kuusi joulua Kanadan Ontariossa,
Suomea huomattavasti etelämpänä. Siellä tosin maa on jouluna valkoinen, mutta aurinko paistaa aamun kahdeksasta iltakahdeksaan.
Muistan kuinka ensimmäisenä jouluna Thunder Bayssä vedin paksut
verhot ikkunoiden eteen, että tuntuisi vähän enemmän joululta. Niin
oli mieleen syöpynyt joulunajan
hämäryys.

Toiset kuusi joulua olemme viettäneet Keniassa päiväntasaajalla,
jossa valumattomiksi mainostetut
trooppiset kynttilät sulivat tunnissa
möykyiksi ja yön aikana edellisenä
päivänä tehty piparitalo romahti kasaan ilman kosteuden vaikutuksesta. Pyrimme kummassakin
maassa ylläpitämään joulun suomalaiset perinteet ja ennen kaikkea sen sisällön kirkkaasti esillä.
Iloitsemme siitä, että ne näyttävät
siirtyneen myös lastemme ja heidän perheidensä jouluihin.
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Ystävämme Riitta Kurvinen aviomiehensä Timo
Santasen kanssa on asustanut useita vuosia Espanjan Aurinkorannikolla, Fuengirolassa, jonne on muuttanut tai missä talvehtii nelisenkymmentätuhatta
suomalaista, pääosa heistä eläkeläisiä. Fuengirolassa
toimii myös suomalainen seurakunta, sinne löytää
tiensä moni sellainenkin suomalainen, joka kotona
Suomessa ei juuri kirkosta ja sen toiminnasta välitä.
Riitta ja Timo vierailivat Suomen lomallaan luonamme ja sain haastatella heitä heidän joulunvietostaan
aiemmin Suomessa ja nyt Espanjassa. Kummallakin
on aikuiset lapset edellisestä avioliitosta ja yhteensä
yhdeksän lastenlasta.
Millaiset olivat perheesi joulut Suomessa?
Riitta: ”Lapsuuden joulut vietettiin pääasiassa isovanhempien luona maalla, vuorotellen äidin ja isän
kodeissa. Vanhempani olivat eronneet kirkosta, joten
mitään hengellistä tai kirkollista ei lapsuuden jouluihini juuri liittynyt.
Aikuisena asuin Helsingissä ja silloin joulut vietettiin
pienemmässä piirissä oman perheen kanssa. Oikeastaan minun jouluni ovat olleet kaikki hyvin erilaisia,
niihin ei perinteitä päässyt syntymään muuta kuin
suomalaiset jouluruuat, äiti kun oli ja on edelleen yli
yhdeksänkymppisenä erittäin hyvä ruuanlaittaja.
Nuorena aikuisena lähdin etsimään hengellisyyttä ja
yhteyttä kirkkoon, sitten varsin pian jouluihini jo tulivat mukaan nämä kristilliset arvot.”
Timo: ”Lapsuudenkodissani oli normaalit suomalaiset jouluperinteet, jouluaattona käytiin aina kirkossa
ja syötiin jouluateria. Perustettuani oman perheen
vietimme joulut yleensä keskenämme, siskoni saattoivat joskus olla mukana.”
Siirtyivätkö jouluperinteet
Espanjan jouluihin?
”Oikeastaan vain jouluruokaperinteet siirtyivät osittain Espanjan jouluihin, jouluiset laatikot ja leivonnaiset ja sitten kalaruuat eri muodoissaan. Timo valmistaa aina kalan, Minna laatikot ja minä, Riitta, kaikkea
muuta syötävää. Muuten meille on Espanjassa tulleet
uudet joulunviettotraditiot. Meillä on siellä Espanjan
”perheemme”, johon kuuluu muutama hyvä suomalainen ystävä. Joskus on mukana joku omista lapsista
tai lastenlapsista Suomesta.

Kynttilähartaus Rafaelin aukiolla jouluaattona, Riitta Kurvinen
lukee rukouksen. Kuva Riitta Kurvinen.
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Espanjassa jouluumme on muodostunut oma kaavansa. Jouluaatto alkaa siitä, kun menemme Fuengirolan rantakadulle Rafaelin aukiolle suomalaiseen
kynttilähartauteen illalla. Espanjassahan kaikki sosiaalinen elämä tapahtuu aina illalla, yöllä ja ulkona.
Kynttilähartauden jälkeen mennään syömään meille
tai ystävän kotiin ja syödään myöhään yöhön asti.

Joulupäivänä käymme suomalaisessa joulukirkossa.
Joululahjoista olemme luopuneet, yhdeksälle lastenlapselle
lähetämme kullekin joululahjarahan. Olemme sopineet, että toisillemme tai aikuisille lapsillemme emme joululahjoja jaa.”
Espanjalainen joulunvietto
Jouluaatto on työpäivä, joulupäivä ei ole sen kummempi kuin
tavallinen pyhäpäivä, tapanina
alkaa normaali arki, sillä espanjalainen joulu keskittyy loppiaiseen.
Loppiaisena on liikkeellä valtavat
kulkueet Itämaan tietäjineen ja
heidän seurueensa loisteliaissa puvuissaan, niistä heitetään
karkkeja ja lapset keräävät kadulta pussikaupalla karamelleja.
Lahjat jaetaan vasta loppiaisena,
tosin nykyään Espanjassa usein
annetaan lapsille jokin pieni lahja
myös joulupäivänä - ollaan kansainvälistytty siinäkin. Kirkoissa
on joulumessuja, joihin osallistutaan koko perheellä. Espanjassa ketään ei jätetä yksin. Ei voi
kuvitellakaan, että joku viettäisi
joulun tai muun juhlan yksin,
aina ollaan suurperheen kanssa
koolla.
Seurakunnan toiminta ja
merkitys elämässänne ja
joulussa?
Riitta: ”Minä kiinnostuin uskonasioista lukiossa kirkkohistorian
ja uskonnon tunneilla, lähdin tutustumaan myös seurakuntaan.
Halusin liittyä kirkkoon, kävin varsin muodollisen aikuisrippikoulun
ja minut kastettiin Herttoniemen
kirkossa. Siitä asti olen aktiivisesti ollut mukana seurakunnassa,
Suomessa erityisesti Tuomasmessuissa, joita olen usein juontanut, ja Espanjassa sitten Aurinkorannikon seurakunnassa, mm.
seurakuntaneuvostossa yhden
kauden.
Jumalanpalveluksissa
ja messuissa avustamme sään-

nöllisesti; suntioina, ehtoollisen
jakamisessa ja monissa muissa
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoisilla onkin siellä suuri merkitys, koska seurakunnan palkattuja työntekijöitä ovat vain papit ja
talvikanttori. Seurakunnan talous
riippuu kolehdeista, lahjoituksista ja seurakuntalaisten ylläpitämän kahvilan tuloista. Kirkkohallitus avustaa seurakuntaa
pienellä vuosittaisella summalla.”
Mikä on joulussa tärkeintä?
”Joulun sanoma ilman muuta.
Kotona luetaan vielä jouluevankeliumi, joulun sisältö on läsnä.
”Teille on syntynyt Vapahtaja,
Herra Jeesus Kristus!” Itse joulu
on se lahja, eivät konkreettiset
lahjat. Aivan samoin kuin pääsiäisessä tärkein on ylösnousemuksen ilosanoma, pääsiäisen
sanoma kuoleman voittaneesta
Jumalan Pojasta.”

Laps hankeen/helteeseen
hukkuu, unhoittuu...
Hankien tilalle ovat monen jouluun tulleet tropiikin valkoiset
hiekkarannat.
Yhä
useampi
suomalainen unohtaa joulun
syntymäpäiväsankarin ja sen,
miksi joulua vietetään. Tontut
ovat syrjäyttäneet vastasyntyneen Vapahtajan joulujuhlissa,
joulutervehdyksissä ja ihmisten
mielikuvissa. Kaikki hengellinen
sisältö halutaan poistaa joululauluista. Siksi meidän kristittyjen tehtävänä on kertoa joulun
suuresta iloisesta ihmeestä yhä
uudelleen ja uudelleen.
Lähetystehtävä alkaa kotoa ja
laajenee käsittämään koko maailman. Enkelien jouluyön sanoma
on yhtä ajankohtainen nyt kuin
2000 vuotta sitten: ”Älkää pelätkö, teille on Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: Te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.”
Luukas 2:10-12

Riitta Kurvinen ehtoollisavustajana joulun ajan
messussa Aurinkorannikon seurakuntakodilla.
Kuva Pirjo Nurmesviita.

Seimiasetelmat kuuluvat Espanjan jouluun.
Kuva Pirjo Nurmesviita.

”Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle. Sydämiimme joulun lahja seimen luona annetaan.”
Pirjo Nurmesviita
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Joulu on siinä mielessä mielenkiintoinen kristillinen juhla, että siitä ei Raamatussa,
kristinuskon peruskirjassa, puhuta yhtään mitään. Joulun aihe, Jeesuksen syntymä,
on toki kolmessa evankeliumissa enemmän tai vähemmän seikkaperäisesti kuvailtu
tapahtuma, mutta mitään kehotusta tähän liittyvän vuotuisen juhlan viettämiseen
ei löydy, saatikka joulunviettomme tapoihin liittyvää ohjeistusta.
Vuotuiset juhlapyhät kuuluivat kyllä muuten Raamatussa kuvattuun maailmaan, niin
Vanhan kuin Uudenkin testamentin aikana.
Juutalaisen jumalanpalvelusvuoden suuria juhlia olivat suuri sovituspäivä, lehtimajanjuhla, helluntai ja pääsiäinen. Ne liittyivät Israelin kansan vaiheisiin ja pyhäkköpalvelukseen. Kristinuskon piirissä nähdään näiden juhlien merkityksen toteutuneen
Jeesuksen elämässä, uhrikuolemassa ja ylösnousemuksessa, niin että niiden viettäminen ei enää ole kristittyä sitovaa. Juutalaisen pääsiäisen ja suuren sovituspäivän
merkityksiä kantaa kristillisessä perinteessä oma pääsiäisemme, samoin juutalainen
helluntai on saanut kristillisen merkityksen. Joulua ei kuitenkaan näistä yhteyksistä
löydy. Miksi siis sitä vietämme?
Miten joulun ajankohta
on määräytynyt?
Joulun ajankohta on määräytynyt
vuoden pimeimpään aikaan, jolloin
eri puolilla Eurooppaa on perinteisesti juhlittu talvisydämen pimeyden
kääntymistä valoa kohti. Roomalaisilla oli talvipäiväinseisauksen aikoihin
voittamattoman auringon juhla, jota
juhlittiin nykyisen joulun aikaan, 25.
joulukuuta. Joulun suomalainen nimi
(samoin kuin suomen sana juhla) taas
on peräisin vastaavan muinaisgermaanisen juhlan nimestä. On ymmärrettävää, että Jeesuksen tuoman toivon
maailmaan tuloa halutaan muistaa
juuri tuona ajankohtana.
Pitkään on uskottu, että kristillinen
joulujuhla syntyi eräänlaisena kristinuskoon käännettynä muunnoksena
Rooman pakanallisista talven juhlista,
joihin kuului myös mässäilyyn keskittyvä Saturnalia. Tällaista lainaan perustuvaa alkuperää tukee sekin, että
vaikka emme tiedä Jeesuksen syntymän tarkkaa ajankohtaa, keskitalvi
on sille epätodennäköinen ajankohta:
paimenet eivät talvella viettäneet lampaineen öitä kedolla, eivätkä vallanpitäjätkään keskitalvella marssittaneet
alamaisiaan väestönlaskentaan pitkin
Välimerenkin alueella kylmiä, märkiä
teitä.
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On kuitenkin mahdollista, että joululla Jeesuksen syntymäjuhlana on ihan
omat juurensa. Roomalaisen voittamattoman auringon juhlan perusti keisari Aurelianus vasta vuonna 274 jKr.
Se on siis ajallisesti yhtä hyvin voinut
syntyä vastavaikutuksena kristittyjen
viettämälle Jeesuksen syntymäjuhlalle kuin toisinkin päin. Tämän puolesta puhuu mm. yhdysvaltalaisen liturgiikan professori Thomas J. Talleyn
esittämä vaihtoehtoinen syy joulun
ajankohdalle: se määräytyisi Jeesuksen ristinkuoleman ajankohdan perusteella.
Varhaiset kristityt katsoivat Jeesuksen
kuolinpäivän sijoittuvan maaliskuun
25. päivälle roomalaisten juliaanisessa kalenterissa. Itä-Rooman alun
perin erilaisen kalenterin johdosta
Jeesuksen kuolinpäivä sijoitettiin siellä yhteiseen kalenteriin siirryttäessä huhtikuun 6. päivään. Varhaisen
kristillisyyden aikaisessa rabbiinisessa
juutalaisuudessa uskottiin pyhien henkilöiden elämän alkaneen ja päättyneen samana päivänä. Näin ollen ajateltiin, että Jeesus olisi siinnyt Pyhästä
Hengestä samana vuoden päivänä,
jona hän myöhemmin kuoli.

Maaliskuun 25. vietetään katolisessa
ja ortodoksisessa kirkossa edelleen
Marian ilmestyspäivää. Jeesus olisi siis
syntynyt yhdeksän kuukautta myöhemmin: joulukuun 25:ntenä läntisen
ja tammikuun 6:ntena itäisen kirkon
tradition mukaan. Aikojen saatossa
molemmat kristilliset traditiot omaksuivat toistensa pyhäpäiviä, jolloin 6.
tammikuuta muodostui läntisen kirkon
piirissä joulujuhlan päätöspäiväksi.
Ehkä asialla ei lopulta ole olennaista
merkitystä. Vuoteen ei varmastikaan
sisälly yhtään päivää, jolloin kristityn
ei olisi sopivaa juhlia sitä Jumalan armon mittaamattoman suurta lahjaa,
joka sisältyi Jeesuksen tuloon meidän
maailmaamme. Tämä tapahtuma on
ehdottomasti kristikunnan yhteisen,
vuotuisen ilojuhlan arvoinen, vaikka sellaiseen velvoittavaa käskyä ei
Raamatusta löytyisikään. Joulu on
malliesimerkki sellaisesta kristityn toiminnasta, joka perustuu ajatukseen
”me saamme” pikemmin kuin käskyyn
”meidän täytyy”. Tässäkin suhteessa
joulua viettäessämme olemme evankeliumin ytimessä!

Me käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.
Puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,
vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?
Turhuuden turhuus kaikki on,
niin turhaa touhu tää;
me kylmin käymme sydämin,
laps sivuun vain jos jää.
Me lahjat jaamme runsahat,
Laps – tyhjät kätes ihanat.
Oi ystävät, jos myöskin me
kuin tietäjämme nuo
veisimme kullan, mirhamin
tuon rakkaan lapsen luo,
niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen.
Mauno Isola

Kuva Urpo Vuorenoja

Jouluperinteiden sanomaa
Joidenkin joulunvieton perinteiden
merkitys on helposti johdettavissa.
Esimerkiksi kynttilät ovat aikaisemmin
olleet parhaita valonlähteitä, joilla on
haluttu luoda juhlatunnelmaa. Erityisen hyvin valo sopii juhlistamaan
Jeesusta, joka on maailman valo. Suomalainen jouluaaton sauna myötäilee
luonnollista halua käydä juhlaan puhtaana, vasta peseytyneenä. Kristillisen
juhlan alla siinä voi nähdä myös häivähdyksenomaisen viittauksen kristillisen kasteen symboliikkaan.
Joulukuusia on alettu tuoda koteihin aluksi Keski-Euroopassa, uskonpuhdistuksen aikoihin. Onpa itseään
Martti Lutheria pidetty joulukuusen
”keksijänä”. Joulukuusi ideana levisi
Pohjoismaihin Saksasta 1800-luvulla,
ja vuosisadan lopulla myös Suomeen,
aluksi säätyläisperheisiin, ja myöhemmin, 1900-luvun puolella yleisesti tavallisen kansan koteihin. Kuusen ikivihreät oksat kuvaavat uskollisuutta,
ja koristeltu kuusi kokonaisuutena on
eräänlainen elämänpuu, muistutus
paratiisista.
Joulukorttiperinne on peräisin Englannista, missä ensimmäiset joulukortit painettiin vuonna 1843. Tapa
levisi nopeasti ympäri Eurooppaa,
Suomeenkin jo saman vuosisadan
lopulla, joskin joulukorttien lähettely

yleistyi vasta 1920-luvulla. On luontevaa ajatella, että ystävien ja muiden
läheisten muistaminen joulukortein ja
lahjoin pohjautuu samaan alkuperäiseen ajatukseen: kun Jeesus ei enää
itse ole näkyvänä keskuudessamme
ottamassa vastaan huomionosoituksia
syntymäpäivänään, ohjaamme muistamiset toisille ihmisille. Sanoihan
Jeesus toisia auttavan ihmisen auttavan samalla myös häntä, Vapahtajaa.
Tämä mahdollinen alkuajatus lienee
kuitenkin aika lailla kadonnut suuren
yleisön näkyvistä.
Moni kuitenkin osallistuu mielellään
seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen
joulun alla järjestettyihin raha- ja tavarakeräyksiin, joiden tuotolla muistetaan eri tavoin vähäosaisia ja syrjäytyneitä. Tämä on tervetullutta joulun
syntymäpäiväsankarin muistamista.
Jeesus toteaa erään vertauksensa
lopussa: ”Totisesti, kaiken, minkä te
olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle.” (Matt. 25:40) Ehkä muukin
lahjan antaminen olisi niin antajalle
kuin vastaanottajalle suuremmaksi
siunaukseksi, jos miettisimme lahjaa
antaessamme vain sitä, mikä aidosti
ilahduttaa ja auttaa saajaa, ja lahjan
saadessamme näkisimme sen tulleen
näkyvän antajan lisäksi Jeesuksen
rakkauden osoituksena meille.

Joulun sankari
Jeesuksesta on omana syntymäpäiväjuhlanaan tullut yhteiskunnassamme
unohdettu päivänsankari. Aiheeltaan
Jeesuksen syntymään liittyviä kortteja
on Suomessa nykyään lähes mahdotonta löytää tavallisista joulukortteja
myyvistä liikkeistä. Hänen tilalleen
joulun sankariksi on astunut alun perin Coca Cola -juoman mainoskäyttöön
luotu pulska, punanuttuinen olento
poroineen ja tonttuineen. Suomessa
kutsumme häntä vanhan pakanallisen perinteen mukaisesti joulupukiksi,
monissa muissa maissa hänet tunnetaan jollakin muunnoksella nimestä
Pyhä Nikolaus, esimerkiksi Yhdysvalloissa hän on Santa Claus, Hollannissa
Sinterklaas.
Pyhä Nikolaus oli turkkilainen piispa,
jota pidettiin keskiajalla lasten suojelijana. Suomalainen pukki taas oli
samanistisen perinteen mukainen kulkija, joka kierteli taloissa kerjäämässä
mm. alkoholijuomia ja saattoi jakaa
lapsille lahjoja tai vitsoja. Asullaan
hän jäljitteli vuohipukkia, mm. sitomalla päähänsä sarvet. Nuutinpäivänä
jouluherkkujen jämiä kiertelivät kerjäämässä nuuttipukit. Näistä taustoista syntynyt satuhahmo tuntuu olevan
tällä hetkellä voitolla kilpailussa joulun
päivänsankarin tittelistä.
Vaikka satuja voi toki kristityssäkin kodissa kertoa, menetämme tavattoman
paljon, jos Jeesus jää joulun vietossa
satuhahmojen varjoon. Voimme yhtä
hyvin viettää joulua vanhojen perinteiden mukaisesti, tai omassa perheessämme muotoutuneilla, uusilla tavoilla, mutta oikean joulusta tekee vain
sen sankari ja keskushenkilö: joulun
lapsi, Jeesus – maailman Vapahtaja.
Kun hän on läsnä, joulu on siunausten juhla, olipa monien vuosisatojen
takainen alkusysäys sen juhlimiseen
ollut mikä tahansa.
Erja Kuhalampi

Lähteitä:
www.areiopagi.fi/2013/12/onko-joulu-sittenkin-alunperin-kristillinen-juhla/
www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat/jouluvarusteet/joulukuusi
Wikipedia: Juutalaiset juhlapäivät, Joulu, Joulukortit,
Joulukuusi, Joulupukki
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Vuosi 2020 tulee olemaan sellainen vuosi, jota en tule koskaan
unohtamaan (mikäli säilytän muistini elämäni loppuun saakka).
Ja näin on luultavasti monen ihmisen kohdalla, koska helmikuussa
havahduimme Suomessakin todellisuuteen, jonka nimi on koronavirus. Todellisuuteen, jonka jälkeen
mikään ei ollut enää entisellään ja
jossa elämän yllätyksellisyys ravisteli koko yhteiskuntamme kivijalkaa. Miten minä siitä selvisin?
Kuten elämässä yleensäkin ilo ja
suru löivät kättä toisilleen maaliskuussa. Kevätauringon paistaessa
kirkkaasti lähes koko Suomi sulkeutui koteihinsa viruksen pelossa. Niin tein minäkin. Osin siksi,
että koronan seurauksena toiminta sekä ELYssä että seurakunnissa
ajettiin alas ja siirrettiin internettiin
ja sosiaaliseen mediaan. Kalenterini tyhjentyi koko kevään ja kesän
osalta, jäin siis kotiin vapaaehtoiseen karanteeniin ja eristäydyin
ihmiskontakteilta. Se ei olisi ollut muuten välttämätöntä, mutta
syöpää sairastavan Anne-ystäväni
vointi alkoi laskea ja hänen suojelemisekseen katsoin parhaaksi,
etten ainakaan minä altista häntä
ylimääräisillä viruksilla ja bakteereilla.
Olo oli eriskummallinen. Samaan
aikaan olin valtavan hämmentynyt
kaikesta siitä, mitä työn ympärillä
12

tapahtui ja olin pahoillani siitä, että
kaikki työ toteutui vain puhelimen
tai tietokoneen välityksellä eikä
voinut enää vierailla seurakunnissa ja tavata ihmisiä. Ja toisaalta
olin hyvin iloinen siitä, että sain
jäädä kotiin ja viettää ison osan
vapaa-ajastani sairaan ystäväni
kanssa. Se oli todellista laatuaikaa,
koska niin syvällä tavalla tiedostimme sen, että jokainen hetki on
lahjaa ja elämämme on kirjaimellisesti Jumalan varassa.
Joten ei niin paljon pahaa, jottei
jotain hyvääkin: Syvällä sydämessäni olin kirvelevällä tavalla kiitollinen koronalle, joka mahdollisti
meidän päivittäisen yhdessäolomme.
Mitä pimeämpi taivas, sen kirkkaammat tähdet – ajattelin usein,
kun palasin kotiin yömyöhään ystäväni luota. Hänen vointinsa laski
kevätpäivien pidentyessä, mutta
jokaisesta hyvästä ja onnellisesta
päivästä ja hetkestä olimme todella kiitollisia. Ja niitä oli kuitenkin
paljon kaiken kipeän keskellä. Mikään ei ole itsestään selvää tässä
elämässä, ilo on löydettävissä silloinkin, kun ympärillä on pimeää ja
vaikeaa.
Lopulta keskikesän aikaan, päivän
ollessa kaikkien pisimmillään, tuli
hänen taivaskutsunsa. Silloinkin ilo
lävisti kaiken surun - hän on nyt
terveenä Jeesuksen luona. Kaikki
on hyvin.

Kun saatoin hänet Jeesuksen syliin
ja lähdin ajamaan kotiin vuodeosastolta, niin aamuyön hämäryydessä
näkyi jo sarastavan aamun säteitä:
kuin Jumalan muistutuksena siitä,
että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa, eikä mikään voi erottaa meitä
Hänen rakkaudestaan! Olen varma
siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva
eivätkä mitkään voimat, ei korkeus
eikä syvyys, ei mikään luotu voi
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 8:38-39
Lähestyvän joulun sanomassa
meille kajahtaa enkelien viesti pimeän yön keskeltä: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille
suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle.” Luuk 2:10
Joulun ihme on juuri siinä, että
pimeyteen tulee valo ja toivottomuuteen tulee toivo. Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan
tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä
varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joh. 3:16-17
Erja Kalpio
Kuva Virpi Tuominiemi

Hyvä ystävä
Keväällä alkoi uusi aika yhdistyksemme työssä.
Tilaisuudet peruutettiin ja kolehtituotot ovat
tippuneet rajusti. Samaan aikaan kaikki lähetystyön tukimaksut on kuitenkin maksettu ajallaan ja työntekijöiden palkkakulut on hoidettu.
Vetoamme teihin hyvät lehden lukijat. Vielä on
aikaa saada tämän vuoden osalta taloutta tasapainoon ja siksi joulukeräyksemme liittyy jo
tuttuun vetoomukseen: Kolehtitalkoot! Osallistu, auta, ole mukana. Pienikin lahjoitus on
meille iso apu. Lähetyksen osalta kaikki maksut
saadaan hoidettua, mutta kotimaan työhön tarvitaan tukea. Auta meitä. Muista meitä.
Voit tehdä lahjoituksen oheisella pankkisiirtolomakkeella, tili IBAN FI06 5114 0220
0380 63, viestiksi joulukeräys sekä oma
seurakuntasi. (Jos et ole ELYn jäsen ja lahjoitat

Elyn 13-vuotisjuhla,
vuosikokous ja
seminaari
Ilmajoella

27.-28.3.2021
Lisätietoa myöhemmin www.evankeliset.net
sekä alkuvuoden 2021 Elysanomista.

Evankeliset kesäjuhlat
Riihimäellä 11.-13.6.2021

yli 50 €, laita myös oma nimesi ja osoitteesi lahjan
lähettämistä varten.)

MobilePayn lahjoitusnumero on 12374 tai
voit antaa tukesi yhdistyksen kotisivujen kautta: www.evankeliset.net/lahjoita.
Joulun iloa sinulle, kiitos lahjasta,
Jumala sinua siunatkoon.
Rahankeräyslupatiedot s. 2.
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Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Jumala puhuu meille sanassaan. Sanallaan Jumala
on luonut maailman tyhjästä. Sana on se nimi, jolla
tunnemme Herramme Jeesuksen Kristuksen ennen
hänen ihmiseksi syntymistään. Raamatunlukua muutama lause Raamatusta ei todellakaan korvaa, mutta
ruuhkavuosina aamukiireessä jo yksi lausekin antoi
potkua päivään ja rauhoitti mielen.
Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
tunteminen antaa. 2. Piet. 1:2
Iloitkoon siis kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton
olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde. Ps. 5:12
Tässä alkuun on muutama alleviivattu
lause minun hartauskirjoistani Jeesuksen tuntemisesta, turvasta, ilosta ja
voimasta! Olen lähes koko aikuisikäni harrastanut erilaisia hartauskirjoja
oman hengellisen elämän tueksi ja
voimaksi. Mielelläni niitä olen myös
muille lahjaksi jakanut.
Keräsin juttuuni hartauskirjoja, joita olen itse käyttänyt ja joita vielä
löytyy ainakin kirjastoista, osaa saa
myös kirjakaupoista. Etsin juttuuni
myös muitakin, minulle ihan uusia
hartauskirjoja, mutta aivan hienoja
ja käyttökelpoisia. Sanaa löytyy jokaiselle päivälle. Mielelläni luen myös
raamatunlauseen, johon kirjoitus perustuu. Sanotaan, että jo yksikin lause
raamatun tekstiä voi pelastaa päiväsi.
Ja usein olen sen kokenut todeksi.
Me itse kukin tarvitsemme joka päivä rakkauden, rohkaisun, lohdun, ilon
ja armon sanoja, että me jaksamme.
Elämä on jokaisella hyvin monimuotoista, jossa ilo, suru, ikävä, pelko,
rakkaudettomuus, väsyminen tai tur14

Teksti ja kuvat Ulla Latomäki

Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät nuorukaiset kompastelevat ja
kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jes.40:29-30

hautuminen vuorottelee. Ja uskokaa
tai älkää Jumala sanallaan koskettaa
meitä, hänen sanansa ikään kuin palauttaa mielemme tasapainoon ja näin
taas voi jatkaa kuluttamatta aikaa turhiin tunnetiloihin.
Olemme nyt menossa joulua kohti ja
päätinkin poimia teille muutaman joulukuun päivien teksteistä minulle tutuimmista kirjoista. Joka lukee paljon
hartauskirjoja, voi tekstistä jo huomata kenen kirjoittajan tekstiä lukee ja
nyt voitte kokeilla arvata kenen tekstejä teille avaan (numero ja vastaava
kirjain). Oikeat vastaukset löytyvät
lopusta.
1. Juha Vähäsarja
2. Jorma Laulaja
3. Hilja Aaltonen
4. Reetta Suo
5. Fredrik Wislöff
6. Jukka Norvanto
7. Eero Huovinen

A) Nöyrtykää Herran edessä, niin hän
on teidät korottava. (Jaak.4:10)
Meidän ongelmanne on, että me kuvittelemme kovin helposti tulevamme
toimeen ilman Jumalaakin. Kuitenkin
hän itse sanoo sanassaan, ettei meissä ole mitään hyvää. Meissä ei ole siis
mitään, mikä ilahduttaisi häntä. Siihen
totuuteen on vaikea nöyrtyä, siksi kai
me loppuun asti pyristelemme vastaan, kun hänen Sanansa sattuu meihin.
Hengenpelastajat joutuvat joskus lyömään veden varaan joutunutta pelastettavaa tainnuttaakseen tämän. He selittävät sen sillä, että
ihmistä on mahdoton pelastaa,
jos tämä paniikissa rimpuilee
ja yrittää pelastaa itse itsensä.
Hänet voidaan pelastaa vain, jos
hän lopettaa rimpuilemisensa.
Antaakohan Jumalakin joskus
meille iskun, jotta luovuttaisimme ja antaisimme hänen ottaa
asiamme hoitoonsa.
***

Synnintuntoon
kuuluu
luonnostaan
tyytymättömyys omaan itseensä.
Syntinen ei koskaan voi
omistaa armoa sillä perusteella, että hän arvioi
synnintuntonsa riittäväksi. Mutta kun Henki kirkastaa sinulle Kristuksen,
silloin sydämesi riemuitsee, sillä hänestä yksin
sielusi löytää levon.
***
C) Elämme adventin aikaa. Odotus
täyttää ihmisen mielen. Samalla siihen
kätkeytyy pelkoa ja outoa ahdistusta. Mitä on edessämme? Minkälainen
huominen meille selkenee?
Kun maailma odottaa kauhuja, Jumalan ihminen odottaa Jeesusta Kristusta
takaisin tulevaksi. Ja Hän tulee ennen
kuin täällä alhaalla on Antikristuksen
aika ja suuret tuskat ja kärsimykset.
Jumalan omat ovat silloin kotona Karitsan illallisilla.
Synketköön taivas idässä ja lännessä,
Herran omille se kirkastuu. Meidän on
vain pidettävä huoli siitä, että Jumalan pojan veri saa puhdistaa meidät
kaikesta synnistä, että kätemme lepää
jumalan kädessä. Silloin saamme uskon, että ”käyköön myöten taikka vastaan, eipä Isä hylkää lastaan.” Saamme varmuuden, että Jeesus Kristus
valvoo meitä katseellaan. Hän on tuleva. Häntä odotamme. Hänen lunastustyöhönsä toivomme kiinnitämme.
Eikä tätä uskallusta maailma voi meiltä riistää. Aamen, tule Herra Jeesus.
***
D) Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapseksi. Joh.1:10-12

On outoa ettei Herralle tahtonut löytyä tilaa maailmasta: Joosefia ja Mariaa varten ei ollut muuta majapaikkaa
kuin talli. Myöhemmin Jeesus sanoo,
että profeettaa halveksitaan hänen
kotikaupungissaan ja ettei Ihmisen
Pojalla ole, mihin päänsä kallistaisi.
Suomalainen yhteiskunta on varakkaampi kuin koskaan, mutta se ei
enää mahdu samaan
ruokapöytään. Kuitenkin
jumala lähetti Jeesuksen,
jotta jokaisella olisi täällä
oma paikkansa. Sydämen
ahtauttako tämä kaikkinainen tilanpuute on?
Ikävää, toivon janoa ja
yhteistä hätääkö me tarvitsemme, jotta sydämissämme olisi tilaa toiselle
ihmiselle ja Jumalalle.
Tule, Jeesus, jouluumme, tule kotiimme. Saavu omaisteni
ja ystävieni kotiin, ole
lämmin valo surevien
ja yksinäisten suomalaisten joulussa. Ota
sinulle kuuluva paikka
elämässämme.
***
E) Kansa joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden, ja jotka
asuivat kuoleman varjon maassa, niiden ylitse se kirkkaasti paistaa. Sillä meille on lapsi
syntynyt, ja poika on meille annettu,
jonka hartioilla herraus on; ja hänen
nimensä kutsutaan Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan päämies. Jes.9:1,5
(1776 raamatunkäännös)
”Niiden ylitse kirkkaasti paistaa.” Joskus on hyvä lukea Jumalan sanaa vieraalla kielellä. Tai vaikka vanhaa Bibliaa. Näin tututkin raamatunpaikat voi
kuulla uusina ja tuoreina. Kaiken keskellä meidän elämässämme on läsnä
tänäkin jouluna Jeesus, ”…jonka hartioilla herraus on, ja hänen nimensä
kutsutaan Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhan päämies.” Hän on Ihmeellinen
Neuvonantaja, vaikka emme ole sen
arvoisia. Hän viipyy syntisten majoissa tuoden sinne rauhansa. Hän viihtyy
luonamme, hänen väkevässä kädessään on elämämme onni ja onnetto-

muus. Sitä tarkoittaa Immanuel, jumala meidän kanssamme, elämämme
keskellä. Jumala saapui katsomaan
kansaansa ja jäi sen luokse. Sydänten myrskyihin ja iltojen hiljaisuuteen.
Hän on läsnä, Immanuel – Jumalamme. ”Sillä meille on lapsi syntynyt, ja
poika on meille annettu.”
***
F) Kristus ja Jumala tietävät heti, mitä
meille kuuluu. Mutta meidän tulee olla
pitkämielisiä, jotta tietäisimme, mitä
seitsemälle lähimmäisellemme kuuluu.
Jos alistuu Jumalan kaikkivaltiaan silmän alle, joutuu ennen muuta olemaan kärsivällinen, ymmärtävä ja
lempeä muita ihmisiä kohtaan. Jos
Isä Meidän -rukouksen sanoin pyytää
Jumalalta anteeksi syntejään, joutuu
suostumaan myös jatkoon: ”niin kuin
mekin anteeksi annamme niille, jotka
ovat meitä vastaan rikkoneet.”
Mutta jos katsomme Kristukseen, häneen, joka verellään on vapauttanut meidät
kaikista vääristymistämme,
olemme kuningassuku ja
Jumalan sukulaisia, hänen
asiamiehiään ja -naisiaan.
Meillä ei ole hätää, koettelee meitä sitten elämä tai
Jumala. Kristus on meidän
toivomme,
rohkeutemme,
ilomme ja aurinkomme.
***
G) Valon Herra
”Tulkaa kaikki nyt laulamaan,
on poika syntynyt maailmaan.”
Sinä, Valon tuoja,
synnyit Neitsyt Mariasta,
Jumalan tahdosta,
vapauttamaan meidät
pimeyden ja varjojen maailmasta.
Joulun herra,
todellinen rakkaus ja pyhyys,
anna meille täysi tietoisuus siitä,
että pelastussuunnitelma
on totta tänäänkin.
Sinä, Jeesus,
olet uskon Alkaja ja Täyttäjä,
Tie taivaan kotiin ja riemuun.
Sinun Kuninkuudellasi ei ole loppua.
Tule, Herra Jeesus,
sydämiimme asumaan!
Amen
Oikeat vastaukset:
1E, 2D, 3C, 4G, 5B, 6A, 7F

B) Kristus yksin on pelastuksemme
perustus. Sen saa kokea jokainen,
joka on totuudesta. Totuuden Henki
ei nimittäin näytä syntiselle vain totuuden toista puolta; hän saa nähdä
myös toisen: Jumalan anteeksiantavan armon Kristuksessa. Samassa
määrin kuin syntinen on saanut nähdä ensimmäisen puolen totuudesta:
oman syntinsä, saa sitten
nähdä toisen: Kristuksen
vanhurskauden.

15

Elyn työ koronavuonna
Yhteyden merkitys on korostunut koronan myötä
Viime kuukausien aikana olemme myös Elyssä huomanneet, että sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta voidaan välittää tehokkaasti monin tavoin.
Varsinkin Internet, radio ja puhelin ovat osoittautuneet hyödyllisiksi kanaviksi. Poikkeukselliset olot ovat
edellyttäneet työntekijöiltä rohkeutta turvautua uudenlaisiin toimintamuotoihin. Meille on tuottanut iloa,
kun olemme huomanneet, että yrityksemme ovat onnistuneet ja ihmisiä on pystytty tavoittamaan.
Koronarajoitukset ovat samalla osoittaneet, ettei mikään korvaa aitoa kohtaamista, yhteen kokoontumis-

ta ja yhdessä laulamista ja rukoilemista. Digiyhteydet
ja virtuaalikontaktit eivät ikinä korvaa yhteyttä, jota
voidaan kokea vain toisten näkemisen ja todellisen
vuorovaikutuksen kautta. Mikään ei korvaa aitoa ehtoolliselle osallistumisen siunausta.
On ollut rohkaisevaa huomata, että on mahdollista
selvitä myös yllättävistä haasteista. Silti nyt meidän
kaikkien on syytä rukoilla, että koronatilanne ei enää
pakottaisi uusiin tiukennuksiin. Me kaikki tarvitsemme mahdollisuuksia oikeaan vuorovaikutukseen ja
yhteyteen.

Ely radiossa
– Miten tämä meihin liittyy?
Kevään aikana Elyn tuottamia ohjelmia oli kuunneltavissa Järviradiossa sekä Pispalan Radiossa. Elyn
työntekijät Satu ja Harri olivat Kimmo Niskalan vieraana Järviradion Gospelkolahtelua -ohjelmassa kertomassa Elyn työstä. Miten tämä meihin liittyy -ohjelmat jatkuvat edelleen keskiviikkoisin klo 12 Pispalan
Radiossa. Tervetuloa kuulolle digiradion kautta:
www.pispalanradio.fi

Verkkokirkossa
Hyvässä seurassa
somessa
Ely ystävien hartauskirjoitukset ja
videot olivat rohkaisemassa ja tuomassa toivoa koronakevään tilanteeseen. Kiitos teille, kun jaoitte armon
ja ilon sanomaa Elyn fb-sivuilla sekä
kiitos seuraajille lukuisista tykkäyksistä ja kommenteista.
16

Yhteistyössä Alavuden
seurakunnan
kanssa
Elyn työntekijät olivat
toteuttamassa kevään
aikana muutaman seurahetken kirkossa, joita
oli mahdollisuus seurata seurakunnan verkkokirkon ja fb-sivujen
kautta.

Teams-kokouksessa
Keski-Pohjanmaan tiimin kokous onnistui loistavasti Teams-sovelluksen kautta
verkossa.

Ihan pihalla
Kevään ensimmäiset pihaseurat kokosivat runsaasti ystäviä Helena Saarenpään
pihamaalle Himangalle. Karanteenin jälkeen ystävien tapaaminen oli tärkeää.
Asioiden jakamiselle ja toisen kuuntelemiselle oli tarvetta. Yhdessä saimme
hiljentyä seuroissa Sanan äärellä ja rukoilla toistemme puolesta. Kiitos Helena
ja ystävät!

Kotitoimistossa ja etäkoulussa
”Kaikki muut alakoulun oppilaat ja luokat siirtyvät etäopetukseen 18.3.-13.4. asti. ...Kaikki olemme nyt samassa
hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja toivon kovasti jaksamista perheille. Rehtori”
Siinä katkelma peruskoulun rehtorin viestistä viime keväänä täällä Karstulassa. Meidän ekaluokkalainen Hetakin
jäi etäkouluun. Opettajaan oltiin yhteydessä tietokoneella, Teams-ohjelman välityksellä arkipäivisin noin puolen
tunnin ajan. Tuokion aikana ope kävi läpi uudet opittavat
asiat. Kotiläksyt ilmoitettiin oppilashallinto-ohjelma Helmen kautta tai WhatsApp-sovelluksella. Tehtäviä tulikin
paljon, aukeamittain päivittäin. Aika paljon ekaluokkalaiselle, joka vasta opetteli lukemaan. Oman työn jälkeen illat
meni Hetan kanssa tehtäviä tehdessä. Tehdyt tehtävät piti
palauttaa kuvana opelle WhatsAppilla, myös ääninäyte lukutaidon kehityksestä.
Etäkoulu jatkui toukokuun lopulle eli liki 2 kuukautta,
jonka jälkeen oli vielä pari viikkoa lähiopetusta ennen
kesälomaa.
Oma työ Elyn toimistossa jatkui etänä eli kotitoimistossa, eikä muutoin tuonut juurikaan muutosta työtehtäviin. Ehkä vähän lisää työtä työtoverien kalentereiden
tyhjetessä ja heidän keksiessä uusia työmenetelmiä.
Heta testaamassa ympäristöopin
tehtävää: Mitkä
esineet kelluvat
vedessä? Paperiliitin (iso/pieni),
paperipala, kivi,
tulitikku, heijastimen lanka...
Kuva Virpi Tuominiemi.
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Kuva Sirpa Keski-Antila

Mikä on sinun
joulumusiikkiasi?

Heini Yle 1:ssä
joulukuussa 2014

Minä kuuntelen kaikkein mieluiten
Bachin Jouluoratoriota. Siinä on
minusta taivaallista riemua ja kauneutta.

”Joskus kun kaipaan kiireeseen
taukoa, pyyhkäisen pöytää, istahdan hetkeksi keittiöjakkaralle ja
sytytän kynttilän. Sitten kuuntelen
tätä paimenmusiikkia Bachin Jouluoratoriosta. Tämä on toisen osan
aloituskappale, Sinfonia. Se ei ole
ehkä oratorion kuuluisimpia osia,
mutta se on suloinen. Tervetuloa
paimenten kedolle huokaisemaan
hetkeksi.

Kun aikamme tarkat huippusoittajat ja -laulajat kohtaavat mestarin
musiikin ja kapellimestarin innostamana joukko heittäytyy jouluriemuun ja patarumpujen paukkeeseen kuin iloinen päiväkotiryhmä
kapuloineen, syntyy aivan ihanaa
kuultavaa.
Jauchzet, frohlocket, iloitkaa, riemuitkaa. Iloitaan Jeesuksen syntymästä!
Bachin Jouluoratorio koostuu kuudesta kantaatista, joissa on resitatiiveja eli juonta eteenpäin vieviä
osia, kuoro-osia ja aarioita. Oratorion teksteistä suuri osa pohjautuu Luukkaan evankeliumiin. Myös
Matteusta on käytetty.
Teoksesta riittää valtavasti ammennettavaa ja sitä kannattaa
kuunnella. Kerron pikkuruisen näkökulman seuraavassa.
Seuraava lainaus oli omasta radioaamuhartaudestani
vuonna
2014. Siinä kerroin, miten tärkeä
ja vaikuttava minulle oli ruuhkavuosien tiimellyksessä vain pieni
oratorion ”väliosa”, Sinfonia.
Musiikki, joka taitavasti ja sääntöjen mukaan rakennettu, mutta
joka on saanut inspiraation taivaasta, on edelleen hyvin tera18
peuttista ihmisen sielulle.

Tämä soi kirkkaasti ja kauniisti. Jo
pelkästään tämän musiikin sävy
jotenkin tuo mieleen taivaallisen
valon ja Isän ymmärtävän rakkauden.
Sakarias, Johanneksen isä, ylisti
Jumalaa kiitosvirressään näillä sanoilla: ”Näin meidän Jumalamme
hyvyydessään armahtaa meitä:
korkeudesta saapuu luoksemme
aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville.
Se ohjaa jalkamme rauhan tielle.”
Ja paimenten kedolla nähtiin kirkkautta: ”Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään.”
Musiikin rauhallinen tahtilaji 12/8
tekee kuulijalle hyvää. Se antaa
levätä levottoman mielen, jonka
tahtilaji yleensä vaihtuu 16 kertaa
päivässä. Se sallii säntäilevän sielun, joka ajaa takaa lähteviä junia,
hengittää hetken paimenten niityllä avaran taivaan alla.

Entä kappaleen soittimet? Siellä
vuorottelevat pehmeät huilut, jouset ja nasaalit oboet. Kunpa me
kaikki omissa kotiorkestereissamme ja työssä joka päivä kuuntelisimme näin toinen toistamme, antaisimme toisillemme soolovuoroja
ja nauttisimme jokaisen ainutlaatuisesta äänestä – niin nasaalista
toitottajasta kuin pehmoisesta huiluäänestäkin.
Joskus joulun alla olin niin poikki,
että syntyi runo nimeltään Papinrouvan joulunalusta:

Minä herään neljältä yöllä ja itken.
Seurakunta söi miehen.
Lapset ovat pieniä.
Jos haluan joulua,
jolkotan itse.
Jos haluan siistiä,
siivoan itse.
Jos haluan rauhaa,
olen erotuomari itse.
Ja vaikka häärin ja käärin
vuorokaudet ympäri,
lapset ovat sukkelampia.
Levittävät leluja
saksivat suikaleita.
Täällä on läävämäistä.
Minä valvon neljältä yöllä ja itken.
Se auttaa,
se sulattaa sielun kovettumia.
Ja tuntuu kuin
Taivaan Isä vastaisi
hiljaa hymyillen:
Älä murehdi, lapseni.
On sitä ennenkin ihmeitä nähty
jopa karjasuojassa.
Ja varsinkin siellä.
(HKK Ilmassa iloa- kirja)

Ei ollut Marialla kiire lanttulaatikoiden kanssa. Mutta joulu tuli hänen
syliinsä. Ei ostanut Joosef viihde-elektroniikkaa
pukinkonttiin,
mutta hän sai todistaa suurinta ihmettä. Paimenet eivät imuroineet,
mutta enkelit saapuivat heidän
luoksensa. Miksi minulla olisi koko
ajan kiire? Runoilija Marja-Terttu
Tolamo on sanonut: ”Ei ole muuta joulukiirettä kuin kiire seimen
luo.” Joululahjoista paras on siellä.
Jeesus, Jumalan Poika lahjoittaa
vanhurskautensa eli taivaskelpoisuuden kaikille.
Roomalaiskirje kertoo tästä lahjasta: ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja
Jumalan kirkkautta vailla, mutta
saavat hänen armostaan lahjaksi
vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.”
Paimenet lähtivät kiireesti seimelle. Lähdetään mukaan. Ei tarvitse
enää etsiä tallia tai hämärää paikkaa. Jeesus lepää luonamme sanassaan, kirkkaassa sanassa, joka
tuo jo nyt taivaan ja oikean joulun
sydämeen.
RUKOILEMME: Kiitos, Rakas
Taivaan Isä Parhaasta joululahjasta, Jeesuksesta. Anna meidän
kiirehtiä joulun alla vain seimelle,
Jeesuksen luokse. Anna meille paimenten elämän yksinkertaisuus ja
kiitos ja ylistys. Opeta meitä oman
elämämme orkesterissa kuuntelemaan toisiamme, iloitsemaan jokaisen ainutlaatuisesta äänestä ja
hoivaamaan sitä, jonka soitto on
juuri nyt säröillä. Siunaa meidän
joulumme.
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja
ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja
anna meille sinun rauhasi. Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen

Tämä joululaulu syntyi viime keväänä. Olin
murheellinen, kun ihanan kälyni äiti joutui sairastamaan ankarasti. Samoihin aikoihin näin
uudelleen minua koskettaneen, rankan sotaelokuvan, jonka musiikkina on Barberin Agnus Dei.
Mielessäni pyörivät ajatukset Jesajan kuoleman
varjon maasta, johon loistaa kirkkaus. Taivaan
lohdutus yltää pimeimpäänkin hetkeen.
Omistankin tämän laulun edesmenneen Anna-Liisan rakkaille ja kaikille, joilla on nyt surua.
Terv. Heini

Heini Kataja-Kantola
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Pirjo Nurmesviita

Miten Elyn aarrearkkutyö alkoi?
- ELY oli juuri aloittanut toimintansa etsien myös
mahdollisuutta tavoittaa lapsia ja perheitä. Yhdessä
Evankelisen opettajaliiton kanssa suunnittelimme
Laula kanssamme -tilaisuuksia ja lapsille hengellistä karaokelevyä, jotta perheissä voitaisiin yhdessä
laulaa tuttuja hengellisiä lastenlauluja.
- Opettaja Seija Annola oli yhteydessä IRR-TVn
Laura Haukkaan ja sai hänet kiinnostumaan
mahdollisesta pyhäkoulutuokion tuottamisesta televisioon. Samaan aikaan aloitettu uusi suomalainen
TV-kanava SuomiTV lupasi lähetysaikaa viikonloppuisin pyhäkoulutuokiolle, mikäli sen tuottaminen
onnistuisi. IRRTV antoi käyttöömme korvauksetta
studion, henkilökunnan, ohjelman editoinnin ja
valmistamisen. Meidän Herrallamme on huumorintajua; kun oman maamme TV ei halunnut tehdä
kristillistä ohjelmaa lapsille, hän laittoi venäläisen
IRRTVn tuottamaan sen.
- Ohjelmaa oli alusta asti suunnittelemassa Elina Vaittinen ja lapsiryhmä,
Saku Nurmesviita, Mikko Pettinen
ja myöhemmin Matti Mäkinen ja Jussi
Pyysalo sekä suuri joukko avustajia ja
evästäjiä.
- Aarrearkku-idea vähän laajemmin syntyi
oikeastaan siitä ajatuksesta, että Jumalan sana on aarre, joka on saatettava lastemme ja lastenlastemme löydettäväksi,
niinpä ELYn juhlissa ja tilaisuuksissa järjestettiin jatkossa lapsille Aarrearkku-tapahtumia. Vuodesta 2013 alkaen Karstulan Evankelisella Opistolla on pidetty
Aarrearkkuleiri isovanhemmille ja lastenlapsille. Sakari ja minä olemme olleet
yhdessä Opiston ja Elyn työntekijöiden
kanssa toteuttamassa leirejä ja lapsenlapsemme ovat olleet leirillä mukana useana vuotena.
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Isovanhempi
lapsenlapsipäivät
- yhteistyössä seurakuntien kanssa
- leikkiä ja liikuntaa
- askarteluja
- raamattuhetkiä ja
rukousta

Aarrearkkuleirit
- isovanhemmille ja
lapsenlapsille
- varamummoille ja
-papoille
- Karstulan
Ev. Opistolla
29.6.-1.7.
2021

Tue Aarrearkkutyötä
Tukitili:
IBAN FI28 5114 0220 0343 69
Tilisiirron viestikenttään:
Aarrearkku ja oma seurakuntasi

Miten järjestää aarrearkkutapahtuma omalla paikkakunnalla? Kurkkaa Elyn
aarrearkkusivuille ja löydä sieltä hyviä vinkkejä
tapahtumien järjestämiseen.
www.evankeliset.net/
aarrearkkutyo/

Laula kanssain
-tilaisuudet
- yhteistyössä seurakuntien ja koulujen
kanssa

”Jeesus
antoi meille
tehtävän.
Pääsiäinen jatkua saa.
Levittäkää
viestiä elämän.
Pääsiäinen
jatkua saa…”
Sukupolvien
messut
- Elyn kirkkopyhät
perhemessuina
Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta,
Herran teoista, ihmeistä,
joita hän on tehnyt.
Ps. 78:4

Hän antaa
enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä
ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi
kiveen. Ps 91:11-12

Minä olen ihme,
suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ps 139:14

Heinillä
härkien kaukalon
nukkuu lapsi viaton.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta
suurinta
katsomaan.
SK 11:1

Satu Kivisaari

Miten Elyn aarrearkkutyö on
vuosien aikana kehittynyt?
- Pyykösen Veikon aloittamat isovanhempi
lapsenlapsipäivät ja Laula kanssain -tilaisuudet, joita Alahärmässä on järjestetty jo 10
vuoden ajan, ovat levinneet vuosien aikana
muihinkin seurakuntiin. Lapuan Tiistenjoella
on järjestetty yhdessä koulujen ja seurakunnan kanssa Laulaen pääsiäiseen -tilaisuus,
jossa on laulettu lasten hengellisiä lauluja ja
kerrottu pääsiäisen sanomaa. Isovanhempi
lapsenlapsipäiviä on pidetty mm. Keski-Pohjanmaalla, Lohtajan vanhan Pappilan ympäristössä.
- Useampia Elyn kirkkopyhiä on vietetty viime
vuosina perhemessuina. Sukupolvien messut
ovat kutsuneet perheitä ja isovanhempia yhdessä kirkkoon. Jumalanpalvelusta ovat olleet
toteuttamassa kaikenikäiset aarteenetsijät.
Toivoisin, että sukupolvien messuja toteutettaisiin rohkeasti tulevaisuudessakin.
- Aarrearkkuleiriä, jota on pidetty kesäisin
Karstulan Evankelisella Opistolla, on kehitetty. Leiri on saanut uusia leiriläisiä ja ohjaajia.
Pienimmistä leiriläisistä on kasvanut vuosien
saatossa leirin isosia.
- Aarrearkkutapahtumissa lapset voivat etsiä aarteita, leikkiä ja viettää aikaa vanhempien ja isovanhempiensa
kanssa. Yhdessä saadaan olla Jeesuksen hyvässä seurassa.
- Ely on omalta osaltaan halunnut olla
tukemassa lasten kristillistä kasvatusta järjestäen perheille tapahtumia ja
antaen eväitä isovanhemmille ja vanhemmille, miten kertoa lapsille Hyvästä Paimenesta, Jeesuksesta.
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Pieni poika, Saul, istui aikuisten
miesten joukossa paimenessa.
Väsymys painoi silmissä... hän
oli kaukana kotoa. Nyt oli se aika
vuodesta, jolloin laitumet löytyivät
kaukaa, kesän kuumuus oli korventanut niityt, ja lampaat ja vuohet
oli ollut pakko tuoda sinne, missä
vielä riitti kuivia korsia syötäväksi.
Talvisateet olivat alkamassa, uutta
vihreää kasvua odotettiin.
Saul tunsi olevansa oikea paimen;
paimen hänestä tulisi isonakin.
Joskus hänellä olisi oma lammaslauma. Nyt isä oli ottanut hänet
mukaansa kedolle, toinen yö siellä
oli laskeutumassa, oli rauhallista ja
hiljaista. Nuotio valaisi ja lämmitti,
lampaat ääntelivät hiljaa ympärillä, koiratkin torkkuivat.
***
Pimeä tuli yllättäen, Saul yritti pysyä hereillä nuotion ääressä. Yhtäkkiä hän havahtui miesten huudahduksiin. Oli kirkkaampi kuin
päivällä, äkillinen suuri valo taivaalla sai kaikki häikäistymään ja
säikähtämään. Tosin lampaat ja
paimenkoirat eivät välittäneet valosta lainkaan - tätä miehet myöhemmin ihmettelivät.
Kaikki varjostivat käsillään silmiään. Kirkkauden keskellä oli ai-
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van kuin suuria ihmisen kaltaisia
hahmoja, joista ei voinut valon
vuoksi nähdä tarkkaa muotoa.
Sitten kuului ääni, joka kuulutti:
”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.”
Valo katosi ja pimeys tuntui entistäkin synkemmältä. Hiljaisuutta ja
äänettömyyttä kesti hetken, sitten

joku paimenista sanoi: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen,
mitä on tapahtunut, sen, minkä
Herra meille ilmoitti.”
Kaikki olivat valmiita lähtemään,
myös Saul. Isä kuitenkin komensi: ”Sinä jäät tänne ylläpitämän
tulta ja estät koiria juoksemasta
peräämme.” Saul oikeastaan ilahtui, vaikka olisi halunnut mukaan;
”Nythän minä olen oikea paimen,
vastuussa lampaista, koirista ja tulesta.”
***

Muutaman päivän kuluttua saatiin
lisää tietoa: Perhe oli poistunut
kiireesti paeten. Huhujen mukaan
itse Herodeskin etsi tätä lasta, ei
kumartaakseen vaan surmauttaaksensa hänet.

Kului tunteja, sitten miehet palasivat. Jo kaukaa kuului heidän iloiset
äänensä. Päästyään Saulin luokse
nuotion äärelle, he ryhtyivät kertomaan kummallisista asioista, mitä
olivat kohdanneet.
Talli, jonka yläpuolella loisti kirkas
suuri tähti, sinne oli helppo löytää pimeässäkin. Mies, vaimo ja
vastasyntynyt lapsi, jossa oli jotain hyvin ihmeellistä, säteilevää.
Ihmeelliset tapahtumat jatkuivat,
sillä vähän ajan kuluttua paikalle saapui kolme vierasmaalaista,

selvästi korkea-arvoista miestä
saattueessa kameleilla ratsastaen.
He olivat lähteneet etsimään juuri
syntynyttä kuningasta, kirkas tähti
ohjasi heidät Betlehemin majatalon talliin, siellä he kumarsivat tuota lasta ja antoivat hänelle kallisarvoisia lahjoja, kultaakin.
Mitä tämä kaikki merkitsi, paimenet pohtivat. He eivät ymmärtäneet näkemäänsä.
***

Nyt oli parempi, ettei tästä puhuta, ettei vaan jouduta vallanpitäjien hampaisiin. Sauliakin varoitettiin kertomasta tästä kenellekään,
edes synagogassa rabbille ei saanut mitään sanoa. Tänä rauhattomana aikana ei sopinut vihjaistakaan maailman Vapahtajasta tai
juutalaisten kuninkaasta mitään.
Nyt oli parasta vain odottaa ja katsoa, mitä tästä kaikesta tulee.
He saivat odottaa todella pitkään,
useimmat paimenista ehtivät nukkua pois, sillä vasta yli 30 vuoden
kuluttua alkoi kuulua aivan kuin
jatkoa tämän erikoisen yön tapahtumille: Ruvettiin kertomaan autiomaan profeetasta, Johanneksesta
ja Naseretin opettajasta, Jeesuksesta, joka teki ihmeellisiä tekoja
ja puhui jumalallisella arvovallalla.
Hänet surmattiin juutalaisten kuninkaana, mutta Hän nousi kuolleista koko maailman Vapahtajana.
Saul oli jo aikuinen ja ymmärsi vihdoinkin tuon ihmeellisen yön merkityksen. Hän ajatteli kiitollisena:
Minä jaksoin odottaa, sillä minä
tiesin...
Kuvat ja kertomus:
Saku-vaari, Sakari Nurmesviita 23

Joulun herkutteluun valmistaudutaan usein sen verran perusteellisesti, että yhtä ja toista pientä jämää on
jääkaapissa jäljellä tapaninpäivän jälkeenkin. Toisaalta jouluruoat ehkä jo kyllästyttävät ja tekisi mieli vähän
kevennystä ennen kuin käydään uudenvuoden juhlintaan. Tässä ideaa tuohon vaiheeseen.

Teksti ja kuvat Erja Kuhalampi

Leppoisaan loma-aamuun sopii vähän viiveellä nautittu tavallisuudesta poikkeava aamiainen. Näiden
terveellisten, perinteisistä aamiaisaineksista valmistettujen vohvelien päälle käyvät yhtä hyvin suolaiset
kuin makeatkin päälliset, joita kootessa voi hyödyntää myös joulun ylijääneitä ruokia.
(kahdelle, 4 kpl)
2 dl maitoa
2 dl kaurahiutaleita
½ dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 kananmuna
1 rkl rypsiöljyä
Kaada kaikki ainekset tehosekoittimeen ja surauta
vellimäiseksi taikinaksi. Saman voi tehdä sauvasekoittimella kulhossa. Paista vohveleiksi kevyesti voilla
sipaistulla vohveliraudalla. Taikinan voi myös paistaa
amerikkalaisiksi pannukakuiksi paistinpannulla.
Suolaisia päällysteitä
- yrtti-ruohosipulimausteinen tuorejuusto, graavitai savulohi, kurkku, tilli
- aurajuustomausteinen tuorejuusto, tahnaksi
soseutettu rosollin loppu
- smetanalla höystetty porkkana- tai lanttulaatikko,
kinkun suikaleet, herkkukurkku
Makeita päällysteitä
- luumukiisseli, kermavaahto
- hillo, banaaniviipaleet/pakastemarjat, kermavaahto
- rahkakermavaahto, piparimuru, puolukkahillo
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Tämä ohje tuottaa perinteistä hedelmäkakkua kevyemmän, rasvattoman leivonnaisen, jota Englannissa
on tapana nauttia teen kanssa, vaikkapa kevyesti
voilla sipaistuina viipaleina. Suomalaiseen suuhun
se maistuu mainiolta myös sellaisenaan. Kakku sopii
myös diabeetikolle vähäisen sokerimääränsä, puuttuvan voin ja runsaan kuitusisältönsä johdosta.
2 ½ dl vahvaa, mustaa haudutettua teejuomaa

Tähtikirkkaana yönä

225 g (reilut 3 ½ dl) kuivattuja hedelmiä
(rusinoita, karpaloita, sukaattia,
sitruksenkuorta, aprikoosia…)

Idän taivaalla leimahti ilo.

1 dl tavallista tai jotain tummaa sokeria
1 rkl appelsiini- tai aprikoosihilloa

Se helisi enkelten naurussa
viipyi paimenten viitan liepeissä
narahti tallin oven saranoissa.

1 kananmuna (vegaaniversio syntyy
korvaamalla muna 3 rkl:lla vettä)

Ilo täytti pienen majan

225 g vehnäjauhoa,
myös täysjyvävehnäjauho käy

läpäisi tallin himmeän ruudun,

2 tl leivinjauhetta
½ tl kanelia tai piparkakkumaustetta
Laita kuivatut hedelmät likoon teejuomaan vähintään 4 – 5
tunniksi, mieluiten yön yli.
Voitele litran vetoinen pitkulainen vuoka ja vuoraa pohja ja
päädyt leivinpaperisuikaleella.
Laita uuni lämpiämään 160 asteeseen.
Kaada hedelmäseos nesteineen
sekoituskulhoon. Sekoita joukkoon sokeri, hillo ja kananmuna.
Sekoita leivinjauhe jauhoihin ja
lisää muiden ainesten joukkoon
sekoittaen taikinaksi.
Kaada taikina vuokaan ja tasoita pinta.
Paista 75 minuuttia tai kunnes
tikulla kokeilu osoittaa kakun
kypsyneen.
Ota uunista ja jätä kakku vuokaansa puoleksi tunniksi ja kaada sitten ritilälle jäähtymään
kokonaan.
Säilyy ilmatiiviisti säilytettynä
jopa viikon jääkaapissa. Sopii
myös pakastettavaksi.

tummat seinämät
laskettiin seimivuoteelle
Marian kapaloimana.
Paimenet paukuttivat
kohmeisia käsiään.
Jumalan enkelit täyttivät kedon
taivaat kumarsivat seimen lasta
avaruus kumisi kiitosta.
Sanoma ilosta lähti liikkeelle
ja saapui luoksemme
läpi vainon ja ahdingon
uurteisin kasvoin ja kulunein kengin
uskollisten saattamana.
Ilo synnytti meille joulun.
Anneli Lähdesmäki

Taustakuva Virpi Tuominiemi
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Shalomin kaupunki, jossa Ismael
eli, oli hyvin tunnettu ikuisen historiansa takia. Siellä oli asunut kuninkaita ja ruhtinaita enemmän kuin
ehkä missään muussa kaupungissa. Jylhät muurit ympäröivät sitä
joka puolelta. Sen asukkaat olivat
aavikon ryöstelijöiltä turvassa.
Rauhan kaupunki ei kuitenkaan
taannut hyviä olosuhteita kaikille.
Kodittomia eli tämänkin kaupungin kaduilla ja katakombeissa. Yksi
heistä oli Ismael. Hän oli vasta 6
vuoden vanha, kun hänet äitinsä
kanssa karkotettiin perheensä piiristä. Syytä siihen Ismael ei tiennyt, mutta seuraukset hän oli tuntenut nahoissaan jo monia vuosia.
Äiti teki parhaansa, jotta heillä olisi
edes jonkinlainen asumus, mutta
köyhyyttä silti riitti. Äiti oli kertonut Ismaelille jo kauan sitten, että
hänen nimensä merkitsee ”Jumala
kuulee”. Ja sitä kuulemista oli Ismaelinkin täytynyt monesti kokeilla etsiessään ruokansa, jopa kerjätenkin. Elämä oli kovaa eikä siitä
ollut monesti itkukaan kaukana.
Kovinta oli se, että hän joutui alin
omaan taistelemaan muiden samassa asemassa olevien kanssa.
Nytkin Ismael pakeni henkensä
edestä rähisevää poikajoukkoa.
Takaa kuului huutoja; ”isätön penikka”, ”äpärä”, ”häpeätahra”!
Ismael juoksi, minkä kintuistaan
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pääsi, mutta takaa-ajajat näyttivät silti saavuttavan hänet. Taas
kerran lähti pelokkaasta mielestä
hätäinen huuto: ”Kuuletko Jumala,
nyt tarvitaan apua!”
Yht’äkkiä hänen eteensä tuli toriaukea, jonne oli kokoontunut paljon väkeä. Ismael piiloutui ihmisten
sekaan. Sitä eivät pelottelijat tehneet, vaan jäivät kyttäämään katujen varjoisiin koloihin. Ismael pujotteli ihmisten keskellä ihmetellen
väen paljoutta. Torille saapuneet
ihmiset kuuntelivat keskittyneesti torin toisella reunalla kiviaidalla
istuvaa miestä. Sinne Ismaelkin
puikkelehti aivan tuon leppoisuutta
huokuvan miehen viereen.
Ismael katseli miestä tarkemmin.
Hän oli melko tavallisen näköinen
pitkine tukkineen ja lyhyine partoineen. Silmät olivat avoimet ja katse lämmin. Miehen olemus herätti
luottamusta. Ismael oli tottunut
lukemaan ihmisten olemusta ja ilmeitä. Se oli kadun kasvatille tärkeä taito, joka joskus saattoi pelastaa hengen. Tämän miehen kasvot
olivat kuin itse lempeys. Kun hän
puhui, sanat vahvistivat ensivaikutelman; tuo mies on enemmän
kuin muut paikalliset ja puhui niin
kuin se, jolla on valtaa.
Näkemästään johtuen Ismael ei
lainkaan hätkähtänyt, kun mies

loi katseensa häneen ja kutsui nimeltä mainiten Ismaelin luokseen
nostaen hänet polvelleen. Jotkut
lähellä seisovat kalastajat koettivat estää aikeen, mutta mies sanoi
heille: ”Antakaa lapsen tulla tyköni, sillä hänen kaltaistensa on taivasten valtakunta.”
Sitten mies katsoi Ismaelia uudestaan ja nähdessään tämän pelokkaan olemuksen hän kysyi: ”Mikä
sinua pelottaa?” Siihen Ismael vastasi: ”Juoksin pakoon jengiläisiä.
Ne aikoivat hakata minut.” ”Miksi he niin tekisivät?”, kysyi mies.
”Koska minulla ei ole isää ja olen
köyhä”, sanoi poika surullisena.
”Minullakaan ei ole enää isää, mutta oikea isäni on taivaassa. Hän on
meidän kaikkien Luoja ja siis myös
sinunkin oikea isäsi”, sanoi mies
jatkaen ajatuksesta ilahtuneena: ”Meillä on yhteinen isä ja me
olemme siis veljeksiä. Isämme on
Jumala, joka on kaikkivaltias. Esitä
hänelle rohkeasti huolesi, niin saat
kaiken mitä tarvitset. Hän pitää
sinusta huolen kaikkina päivinäsi,
uskotko sen?” ”Uskon toki, mutta
pitääkö hän huolen myös äidistä?”,
kysyi Ismael. ”Kyllä pitää”, vakuutti
mies, ”ja todisteeksi siitä näet äitisi
öljykannun pysyvän täytenä siihen
saakka, kun sinä voit sen työlläsi
täyttää.”

1. Miten alkaa Arkihuolesi kaikki heitä -joululaulun
toinen säkeistö?
2. Kuinka kuuluu Tulkoon joulu -laulun kertosäkeen alku?
3. Kuka on se, josta lauletaan, heinillä härkien kaukalon
nukkuu...?

Tuon ihmeellisen miehen sanoista
rauhoittuneena Ismael kiirehti kotimajaansa eikä enää muistanut
pelätä ketään. Sinne saavuttuaan
hän kertoi innoissaan äidilleen tapaamastaan miehestä ja tämän
sanoista. Äiti kuunteli ihmetellen
pojan kertomusta ja sanoi sitten
aikoneensa laittaa kakkuja, mutta
öljy oli päässyt loppumaan. Silloin
Ismael muisti isoveljensä lupauksen öljystä ja pyysi äitiään tarkistamaan öljyastian tilan. Siellä oli
kuin olikin öljyä ja se oli vieläpä
hyvän laatuista.
Nyt oli äidin vuoro hämmästellä
poikansa kokemaa ihmeellistä tapaamista. Äiti totesi ykskantaan,
että tapaamasi mies oli varmasti
Jumalan Poika, Jeesus. Sillä vain
hän pystyy tällaisiin sanoihin ja tekoihin.
Kari Lähdesmäki
Kuvat Virpi Tuominiemi,
Finlaysonin kirkko Tampere.

5. Mikä on, Joulupuu on rakennettu -laulun mukaan
joulun paras lahja?
6. Minkä nimisessä joululaulussa lauletaan ”on armain ja
kallein mull’ ain Suomenmaa”?
7. Mitä joululahjoja Kolmen kuninkaan marssi -laulussa
Jeesus-lapselle tuotiin?
8. Kuinka alkaa Sydämeeni joulun teen ensimmäinen
säe?
9. Kuka suomalainen on kirjoittanut sanat lauluun
Varpunen jouluaamuna?
10. Miten kuuluu Maa on niin kaunis -laulun kolmas
säkeistö? Saa laulaa.
Laatinut Kari Lähdesmäki
Taustakuva Virpi Tuominiemi

Vastaukset
1. Syttyi siunattu joulutähti.
2. Joulu on taas, riemuitkaa nyt. Lapsi on meille tänä yönä syntynyt.
3. Lapsi viaton.
4. Suuri koittanut riemu on teill’, Kristus syntynyt on.
5. Vapahtajamme.
6. Sylvian joululaulu.
7. Mirhaa, suitsuketta, kruunun kultaisen.
8. On jouluyö sen hiljaisuutta yksin kuuntelen...
9. Sakari Topelius
10. Enkelit ensin, paimenille lauloi, sielusta sieluun kaiku soi,
kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille rauhan toi.

Syvä luottamus äänessään Ismael
tohti vielä kysyä mieheltä: ”Miten
sinä saatoit tietää nimeni?” Siihen
mies sanoi: ”Olen kuunnellut sinua usein rukoillessasi. Siitä olen
oppinut sinut tuntemaan. Jatka
samaan tahtiin, niin pysymme läheisinä tuttuina vastakin.”

4. Mitä Jouluyö juhlayö -laulun mukaan enkeli ilmoitti
paimenille kedolla?
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