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Mistä on kyse?

Raamattu kertoo meil-le ilosanoman Jeesuk-sesta. Usko Jeesukseen antaa elämään  toivoa etenkin silloin, kun elämää varjostavat vaikeat asiat. Se kantaa läpi elämän iloissa, suruissa ja ihan tavallisen arjen keskellä. Raamatun alussa kerrotaan, että Jumala on luonut maail-man hyväksi ja ihmisen elä-mään hänen yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunis-ta ja hyvää, kuitenkin päivittäi-set uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Myös oma elämämme näyttää kuinka toimimme väärin niin itseämme, toisia ja Jumalaa kohtaan. Olemme itsekkäitä ja rakkaudettomia. 
Raamattu on hyvin realisti-nen kirja. Se kertoo meille sii-tä, että synti on katkaissut suh-teemme Luojaamme: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vail-la ja saavat lahjaksi vanhurs-kauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” Room. 3:23

Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja tahtoo 

elää yhteydessä meihin. Jee-sus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen.”Hän on haavoitettu mei-dän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain teko-jemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes. 53:8
”Sillä niin on Jumala maail-maa rakastanut, että hän an-toi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16Suuri uutinen on se, että Jee-sus julkisen kuolemansa jäl-keen nousi ylös kuolleista. Hän osoitti, että elämä ei pääty kuo-lemaan vaan jatkuu iankaik-kisesti. Hän avasi myös meille syntisille tien Jumalan luokse. Ilman häntä emme sinne pääse, koska pahuutemme estää sen.Jeesus kutsuu ihmisiä elä-mään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maa-ilmalle lahjoittanut.

”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37

”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tul-la Jumalan lapsiksi, niille, jot-ka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12
Ihmisestä tulee Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa Jeesuksen ja syntien anteeksi-antamuksen omaan elämään-sä. Itse Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. Muutosvoima tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syn-timme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän an-taa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh. 1:9Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteek-si Jumala, että olen kääntä-nyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini ja pyydän, että saisin vastaan-ottaa anteeksiantamuksen ja voiman tulla Jumalan lapsek-si. Tule Herra Jeesus elämää-ni, tule Herra Jeesus sydä-meeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?  Niin, juuri sinulta. Tuntuuko, ettei elämälläsi ole tarkoitusta?  Pelottaako sinua?Oletko miettinyt, onko Jumalaa olemassaTai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen 
yhdistys, joka toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen 
evankeliumia eteenpäin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksen talous perustuu täysin 
vapaaehtoisten lahjoitusten sekä testamenttien varaan. 

Unohtuneet 
joululahjat
Lapsena joulunaikaan liittyi paljon odotusta ja jännitystä 
jouluherkkujen siivittämänä. Ei meidän perheessä joulua mitenkään 
sen prameammin vietetty. Silti lapsuuden jouluista tunnelmallisina 
ja mukavina hetkinä on mieleen jäänyt lahjapakettien avaaminen 
illan suussa. Oli mukavaa olla yhdessä koolla.

Lapsena kesäloman aikaan löysin varastosta täyden 
muovikassillisen lahjapaketteja. Äiti oli unohtanut ne sinne 
jouluna. Näin pieni jouluhetki tuli meille keskelle kesää. Usein 
onkin niin, että joulun paras ja suurin lahja pääsee unohtumaan 
meiltä jonnekin. Nimittäin se, että Jouluna Jeesus syntyi 
maailmaan. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa näkee suuren 
valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille 
loistaa valkeus.” (Jes.9:1). Jumalan lahjaa on se, että Jeesus 
on kärsinyt rangaistuksen puolestamme: hän voi antaa 
meidän syntimme anteeksi, ettemme joudu kadotukseen vaan 
pääsemme taivaaseen. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin 
paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,  joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” 
(Joh.3:16)

”Pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. 
Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ei kai kukaan teistä anna 
pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun 
hän pyytää kalaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa 
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän 
taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä 
pyytävät.” (Matt.7:7-11)

On mukava saada jouluna lahjaksi deodoranttipurnukka, uudet 
pitkät kalsarit ja villasukat. On mukavaa saada rauhoittua ja 
olla yhdessä läheisten kanssa. Muistetaan silti, että ”kuoleman 
varjoissa” asuvalle maailmalle ja meistä jokaiselle lahjoista 
suurin on Jeesus tänäkin jouluna! Tämä Jeesus voidaan löytää 
ja ja hänet voidaan oppia tuntemaan omakohtaisesti.

Siunattua Joulunaikaa sinulle!
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

Julkaisija: 
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Mutta mikä tekee päi-
västä merkitykselli-
sen? Hopeiset haaru-

kat, hienot hepenet, kaviaari ja 
kymmenet kynttilätkö? Tuskin, 
vaikka osansa niilläkin.

Sana merkkipäivä on kuin 
pakettiauto, paistinpannu tai 
postipaketti; sanoja, joka selit-
tävät itse itsensä. On auto, jo-
hon mahtuu paketteja, pannu, 
jossa paistetaan ja paketti, joka 
tulee postissa. Merkkipäivä on 
päivä, joka on merkitty. Taval-
lisuudesta poikkeava, erityinen.

Merkittävän päivän merkeis-
sä järjestetään usein juhlat. 
Mutta kuka sen keksi, että tie-
tyissä tilanteissa tulee tuupata 
työt taka-alalle, antaa riemun 
raikua ja pistää parasta pöy-
tään? Kukapa muu kuin Kaik-
kivaltias! Hän käski kansansa 
juhlia useita kertoja vuodes-
sa. Suuren seremoniamestarin 
juhlaohjeistus kiteytyi sanoi-
hin: ”Viettäkää juhlaa Juma-

lanne edessä — Herran kunni-
aksi.” (3.Moos.23). Juhlan ydin 
oli aina ylistää Jumalan ihme-
tekoja ja uskollisuutta kansaan-
sa kohtaan. Juuri jumalallisten 
juhlien kavalkadiin Kaikkival-
tias kytki pelastussuunnitel-
mansakin. Jeesuksessa juhlista 
jokainen on jo joko saanut tai 
tulee vielä saamaan täyttymyk-
sensä.

Me tämän päivän ihmiset juh-
limme jos jonkinmoisia asioi-
ta, aatteita, ilmiöitä — ja tietys-
ti toinen toisiamme. Kultaakin 
kalliimpi kysymys on kuitenkin 
yhä: Mitä Jumala juhlii? Verta-
ukset kadonneesta lampaas-
ta, kolikosta ja tuhlaajapojasta 
vastaavat kysymykseen kristal-
linkirkkaasti. Niin tekevät myös 
1.Kor.5:7-8, Apt.2:1-4, 16-18, 
1.Kor.11:23-26, 1.Tess.4:13-17, 
Jes.9:1-6, Psalmit 127 ja 139, 
Jes.43:1, Mark.10:6-9 ja 10:14 
ym. Luoja tahtoo lastensa juh-
livan. Vaan liputammehan sille, 

mille hänkin liputtaa? Ja kut-
summehan hänet kekkereidem-
me keskiöön?

Kerrotaan tarinaa pojasta, 
jonka kodissa vallitsi vihan il-
mapiiri. Kadun toisella puolen 
asui onnellinen perhe. Nauru 
ja laulu raikuivat sieltä pojan 
korviin ja niinpä hän usein pu-
jahti moitteiden keskeltä salaa 
naapureiden kuistin alle kuun-
telemaan ilon ääniä. Eräänä 
päivänä talon isäntä huomasi 
pojan ja kutsui mukaan illallis-
pöytään. Voi sitä armon ja rak-
kauden juhlakokemusta (Mark 
Buchanan: Kesytetty Jumala 
(Päivä 2005))!

Buchanan vertaa arkista elä-
määmme onnellisen perheen 
kuistin alla kököttämiseen. Täl-
lä telluksella tamineet tosiaan 
tahraantuvat ja ratkiriemu ra-
koilee. Mutta meidätkin on kut-
suttu The Juhlaan. (Luuk.14:16-
24). ”Sen suurempaa rakkautta 
ei ole kenelläkään kuin että 

Juhlajuttuja
On päiviä — ja Päiviä. Ensin mainitut ajelehtivat 

arjen aallokossa, jälkimmäisten eteen tulisi 
englannin kielessä ehdoton ”The”.
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hän antaa henkensä ystäviensä 
puolesta.” (Joh.15:13-15) Isä on 
ojentanut kätensä kuistin alle. 
Siihen tarvitsee vain tarttua.

Vielä ei silmiimme siinnä ser-
pentiinein ja satiininauhoin ko-
risteltu kuisti. Mutta kuuletko? 
Päivä päivältä vahvistuu ter-
vetulofanfaarien pauhu. Siksi: 
”Nostakaa rohkeasti päänne 
pystyyn, sillä teidän vapautuk-
senne on lähellä” (Luuk.21:28) 
Karitsan häihin kulminoituu ju-
malallinen juhlajatkumo. Edes-
sämme olevaan iloon ankku-
roituneina voimme Jeesuksen 
tavoin kestää ne vähemmän 
juhlavatkin jaksot (Hepr.12:2-
3). Ja yllättävää kyllä, jos-
kus juhlariemu repeää keskel-
lä kyynellaaksoa. Herra hoitaa 
haavoittunutta hiljaisuudessa; 
kattaa juhlapöydän kahdelle.

”Täällä voimme aavistel-
la vasta, kuinka kerran juh-
litaan” (P. Simojoki) Muiste-
taan kuitenkin, ettei aavistelu 

ole synkistelyn synonyymi. "Jo 
nyt saamme kohottaa ilohuu-
don, virittää soiton ja tuoda 
rummut, ottaa harpun ja helk-
kyvän lyyran." (Ps. 81) Sillä 
”Herra, meidän Jumalamme! 
Sinä olet arvollinen saamaan 
ylistyksen, kunnian ja vallan, 
sillä sinä olet luonut kaiken.” 
(Ilm.4:11). Sinulta olemme 
saaneet elämämme, rakkaam-
me, toimeentulomme, kotim-
me, isänmaamme ja — mikä 
suurinta — syntiemme sovituk-
sen. Sinun hyvyyttäsi ja uskol-
lisuuttasi tahdomme jokaisena 
elämämme päivänä julistaa, si-
nun kunniaksesi järjestää jokai-
sen juhlamme. Ja me nostam-
me lipun salkoon...

Tuuli tarttuu kankaaseen. 
Sinitaivasta vasten piirtyy ra-
kas risti. Golgatalla määritel-
tiin THE Juhlapäivä.

Marianna Hildén

15 vinkkiä juhla-
valmistelijalle:
EDELLYTYS: 
Snl.16:3

YDINAJATUS: 
1.Kor.10:31

LUPA JUHLIA: 
Saarn.3:13

RIEMUMANDAATTI: 
Ps.118:24

SUUNNITTELUN ABC: 
Room.12:2

HYVÄÄ JA HUOLELLA: 
Matt.7:12

KÄYTÖSTAVAT: 
Room.12:10,15-16,18

KOKOONPANO: 
5.Moos.12:7, Jaak.2:1-5, Matt.7:12

ATMOSFÄÄRI: 
Fil.2:2-4

MUSAPUOLI: 
Ps.98:4, Ps.149:1-3

KORISTELUN PERUSTA: 
Ps.65:12

PARFYYMIPOLITIIKKA: 
2.Kor.2:14

PITOPÖYTÄ: 
Snl.11:24-25, Luuk.9:13-17, Room.14:3 

LEVOSTA KÄSIN: 
Room.9:16, Ef.2: 8-9

TÄHTÄIN TÄÄLLÄ: 
Ilm.19:6-9
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Enkeleitä – 
onko heitä?

Maassamme leviää uususkonnollinen liike, jossa 
tarjotaan muun muassa ”enkelienergiaan” ja 
enkelien hoitoa. Kysymys on hyvin vanhasta 

ilmiöstä, johon jo Uusi testamentti ottaa kantaa: 
”Älköön teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, 

joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, 
on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan 

paisuttama...” (Kol. 2:18) 
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Enkelit ovat todellisia Ju-
malan luomia henki-
olentoja, jotka voivat 

myös ilmestyä näkyvällä taval-
la. Joulun tapahtumissa valtai-
sa enkelijoukko lauloi ylistystä 
Jumalalle ja Jeesuksen ylös-
nousemuksesta viestittivät en-
kelit. Jeesus on luvannut tulla 
toistamiseen maan päälle val-
taisan enkelijoukon kanssa. 
Pietarin enkeli vapautti vanki-
lasta ja Paavalia enkeli rohkai-
si. Johannekselle enkeli näytti, 
millainen on maailmamme his-
torian päätös ja tuleva uusi maa 
ja uusi taivas. 

Puhuessaan lasten kohtaamis-
ta viettelyksistä Jeesus sanoi: 
”Katsokaa, ettette halveksi 
yhtäkään näistä pienistä. Sil-
lä minä sanon teille, että hei-
dän enkelinsä taivaissa katse-
levat aina minun taivaallisen 
Isäni kasvoja.” (Matt. 18:10) 
Puhe lasten suojelusenkeleistä 
on täysin perusteltua. Laajem-
minkin Raamattu kuvaa enke-
lien tehtävää maailmassa: ”Ei-
vätkö he kaikki ole palvelevia 
henkiä, palvelukseen lähetetty-
jä niitä varten, jotka saavat pe-
riä pelastuksen?” (Hepr. 1:14) 
Enkelit varjelevat, auttavat ja 
palvelevat niitä, jotka usko-
vat Jeesukseen ja ovat saaneet 
osakseen pelastuksen hänen 
Golgatalla suorittamansa sovi-
tuksen ja ylösnousemuksen voi-
ton perusteella.

Toisaalta Raamattu on hyvin 
selkeä siinä, että enkeleitä ei saa 
rukoilla eikä palvoa. Saatuaan 
ihmeelliset näkynsä tulevaisuu-
desta enkelin välityksellä apos-
toli Johannes oli haltioissaan 
valmis heittäytymään palvo-
maan enkeliä. Silloin tämä sa-
noi: ”Varo, ettet tee sitä! Minä 

olen sinun ja veljiesi, profeet-
tojen, palvelustoveri, sekä nii-
den, jotka ottavat varteen tä-
män kirjan sanat. Jumalaa 
sinun tulee kumartaen pal-
voa!” (Ilm. 22:9) Enkelien pal-
vonta on syntiä, koska se korot-
taa enkelit Jumalan yläpuolelle. 
Siksi se pitää torjua ankarasti. 
Vastaavasti kaikkinainen avun 
ja parantumisen etsiminen en-
keleiltä on vastoin Jumalan sa-
naa. Avun ja paranemisen lähde 
on yksinomaan ja vain elävä Ju-
mala ja hän antaa sitä oman hy-
vän tahtonsa mukaisesti ja ta-
valla, jonka hän näkee hyväksi.

Mistä sitten on kysymys nois-
sa enkelihoidoissa, joiden moni 
todistaa auttaneen heitä ren-
toutumaan ja antaneen kana-
voinnin kautta viisautta? Raa-
mattu osoittaa, että enkeleitä 
on kahdenlaisia, on hyviä ja pa-
hoja. Jälkimmäisiä nimitetään 
myös riivaajiksi tai demoneik-
si. Pahojen enkelien johtaja on 
langennut enkeliruhtinas Saa-
tana, joka nousi kapinaan Ju-
malaa vastaan ja sai puolelleen 
noin kolmanneksen enkeleis-
tä. Hän houkutteli myös ihmis-
kunnan syntiinlankeemukseen. 
Sen seurauksena näemme sekä 
itsessämme että ympärillämme 
kaikenlaista pahuutta ja vää-
ryyttä, sotaa ja väkivaltaa. 

Enkelit niin hyvät kuin pahatkin 
ovat todellisuutta, joka vaikut-
taa meidän elämäämme. Mutta 
on tärkeä nähdä, että eivät pa-
hat enkelit yhtä vähän kuin Saa-
tanakaan lähesty ihmisiä todel-
lisilla kasvoillaan, iljettävinä, 
pikemminkin erittäin kauniilla 
ja houkuttelevalla tavalla. Raa-
mattu varoittaa: ”Itse Saatana 
tekeytyy valon enkeliksi. Ei siis 
ole suuri asia, jos hänen palve-

lijansakin tekeytyvät vanhurs-
kauden palvelijoiksi.” (2. Kor. 
11:14-15) Pimeyden tavoitteena 
on viedä ihmiset pois elävän Ju-
malan luota ja sen eräs tapa on 
naamioitumalla valon enkelik-
si, saada ihmiset etsimään apua 
siltä eikä Jeesukselta, joka yk-
sin voi pelastaa meidät synnin, 
pahan ja kuoleman vallasta. Pi-
meyden enkelit voivat todella-
kin tarjota merkillistä energiaa 
ihmisille, mutta viime kädessä 
ne pyrkivät sitomaan ihmiset 
pimeyden valtaan, orjuuteen, 
josta ei ihmisvoimin pääse va-
paaksi. Pimeyden tavoite on 
valheen, himojen ja väkivallan 
keinoin sitoa ihmiset itseensä 
ja viedä heidät mukanaan lo-
pulliseen iankaikkiseen kado-
tukseen.

Raamatun realistinen kuva 
maailmasta on: ”Koko maa-
ilma on Pahan vallassa.” (1. 
Joh. 5:19) Mutta Jeesus Kris-
tus syntyi jouluna tämän maa-
ilman pimeyden keskelle ku-
kistaakseen Saatanan vallan ja 
vapauttaakseen ihmiset synnin 
ja kuoleman vallasta Jumalan 
hallintaan, vapauteen ja ikui-
seen elämään. Jeesus valmis-
ti meille pelastuksen täydelli-
sellä elämällään ja ottamalla 
kantaakseen syntiemme ran-
gaistuksen Golgatan ristillä. Pe-
lastuksen saa jokainen syntinsä 
ja pahuutensa tunnustava ja ar-
moa pyytävä osakseen, kun hän 
avaa sydämensä Jumalan sanan 
lupaukselle: ”Poikani, tyttäreni, 
ole turvallisella mielellä, sinun 
syntisi annetaan sinulle anteek-
si.” Jeesus kutsuu juuri sinua 
luokseen!

Jorma Pihkala
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… olisi Pekka Simojoki varmaan kir-
joittanut, jos tuo suosittu joululau-
lu olisi syntynyt hänen ollessaan 
Venäjällä. Silloin kuin läntinen 
maailma hiljenee joulunviettoon, 
Venäjällä eletään tavallista arkea. 
Valmistelut vuoden suurimpaan 
juhlaan – uudenvuoden juhlaan - 
ovat vasta pääsemässä vauhtiin ja 
suurimmat kiireet edessäpäin. 

Inkerin kirkossa vietetään 
joulua kuitenkin läntisen 
kalenterin mukaan. Kirk-

kotilat siivotaan ja koristellaan 
yhteisvoimin. Sisään kannetaan 
kuusi, mänty tai esimerkiksi 
pihta. Pyhäkouluissa harjoitel-
laan joulunäytelmiä ja kuorois-
sa hiotaan joululauluja. Pelas-
tajan syntymän juhlimiseen 
valmistaudutaan kummalla-
kin puolella rajaa yleisesti otta-
en aika samalla tavalla. Mutta 
idässä hankitaan seurakuntiin 
lapsia varten vähintäänkin 
karkkipussit, eikä välttämättä 
ihan vaatimattomat, jos vaan 
mahdollista.

Silloin kun lännessä hiljen-
nytään joulunviettoon, Venä-
jällä kadut vilisevät autoista ja 

aattohartauksiin kiirehditään 
suoraan työpaikoilta. Jos jou-
lu osuu arkipäiviin, niin pie-
nimmissä seurakunnissa sitä 
vietetään yleensä vasta seuraa-
vana sunnuntaina. Suomessa 
joulu mielletään perhejuhlak-
si. Venäjällä taas kyse on yh-
teisöllisestä juhlasta. Varmaan 
siksikin, että kalentereiden ero-
avaisuuksista johtuen ”läntistä” 
joulua on mukavampi viettää 
seurakunnassa, koska lähipii-
rissä sitä ei välttämättä juhlita 
ollenkaan tai sitten vasta pari 
viikkoa myöhemmin tammi-
kuussa.

Kun joitakin vuosia sitten 
palvelimme vielä Pietarin Jaa-
nin seurakunnassa, tuli joulu-
aatosta kerran meille ikimuis-
toinen. Ihan sen takia, että se oli 
hyvin kiireinen. Ensin pidim-
me jumalanpalveluksen omas-
sa seurakunnassa. Sen jälkeen 
lähdimme Pyhän Marian seu-
rakuntaan. Ja kun vihdoinkin 
pääsimme kotiin, olimme ihan 
puhki. Haimme pitsat ja aatto 
olikin siinä. Lahjojen avaami-
sen jätimme suosiolla joulupäi-
vään, jotta olisimme jaksaneet 
iloita niistä kunnolla.

Joulu on sellaista aikaa, jol-
loin seurakunnan ulkopuolisia 
ihmisiä voi olla tavallista hel-
pompi tavoittaa. Ne onnelliset 
seurakunnat, joiden on mah-
dollista järjestää joulukonsert-
teja, sen myös tekevät. Tääl-
lä Suomessa ei uskoisi, kuinka 
eksoottiselta voi kuulostaa itä-
rajan takana käsite ”urkukon-
sertti” ja kuinka tuo soitinten 
kuningas ”houkuttelee” ihmi-
siä kirkkoon. Joulukuussa tul-
laan luterilaiseen kirkkoon kat-
somaan, millaista on katolinen 
joulu - sillä nimellä joulusta 
TV-kanavilla joulukuussa pu-
hutaan. 

Tammikuun ensimmäiset 
kymmenen päivää on venä-
läisessä kalenterissa merkit-
ty punaisella, jotta kaikki voi-
vat rauhassa viettää sekä uutta 
vuotta että ortodoksien joulua. 
Osa käy öisessä joulumessussa, 
osa viettää talvilomaa muuten 
vaan. Lahjat kuuluvat uuteen 
vuoteen, harvemmin annetaan 
joululahjoja. Idän kirkossa on 
pääsiäinen muutenkin joulua 
merkittävämpi juhla ja sen viet-
täminen näkyvämpää.

Joulun lähelle (ennen tai jäl-

Niityillä lunta, kiireiset kadut…
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keen) sijoittuvana lauantaina 
vietetään Pietarin Pyhän Mari-
an kirkolla Inkerin kirkon yh-
teistä joulujuhlaa. Ympäri maa-
ta ei siihen kuitenkaan saavuta, 
mutta aika monesta lähempä-
nä sijaitsevasta seurakunnasta 
saapuu Pietariin väkeä. Kant-
torit ovat etukäteen sopineet, 
montako laulua kunkin seura-
kunnan kuoro esittää ja viime 
vuosina on sovittu vähän lau-
luistakin. Ettei käy niin, että 
juhlan konserttiosuudessa tois-
tuisivat samat laulut.

Tänä vuonna tuohon yhtei-
seen joulujuhlaan on tarkoitus 
kokoontua 17. joulukuuta. Kon-
sertin päätteeksi sammutetaan 
kirkkosalista valot, sytytetään 
juhlan alussa kaikille kirkossa 
oleville jaetut kynttilät, ja lau-
letaan Maa on niin kaunis. Sa-
manlainen kynttilä-perinne on 
myös Marian seurakunnalla 
jouluaattona. Silloin mennään 
lisäksi jumalanpalveluksen 
päätteeksi ulos kirkon rappu-
sille laulamaan joululauluja 
ja toivottamaan ohikulkijoille 
”Hyvää joulua!”

Seurakuntien jouluperinteet 
riippuvat paljolti myös siitä, 

millainen on seurakunnan syn-
tyhistoriaa. Vanhoissa inkeri-
läisissä seurakunnissa joulun-
viettoon liittyy myös suomen 
kieli - lauletaan kahdella kielel-
lä ja jouluevankeliumikin kuul-
laan myös suomeksi. Uudem-
missa seurakunnissa on luotu 
omia perinteitä. Monet seura-
kunnat laittavat myös kirkkoi-
hin tai niiden ulkopuolelle jou-
luseimiä, joita ihmiset tulevat 
ihailemaan ja valokuvaamaan.

Kaukolan seurakunta sijait-
see entisellä Suomen alueella 
Karjalassa. Kun seurakunta pe-
rustettiin uudelleen 90-luvulla, 
siellä alettiin nollasta luomaan 
myös jouluperinteitä. 

- Paikallisilla oli vain joitakin 
lähinnä pakanallisia, taikuut-
ta sisältäviä jouluperinteitä ja 
ennen kaikkea juhlittiin uut-
ta vuotta. Perinteet ovat vähi-
tellen muuttuneet. Sytytämme 
jouluvalot marraskuun lopus-
sa. Koko adventin ajan kirkon 
pihalla pyörii sekä kylän lap-
sia että aikuisia ja kirkkoturis-
teja tulee kauempaakin, kertoo 
Kaukolan seurakunnan kirkko-
herra Viktor Ruzhinski.

- Entiset pyhäkoululaiset ovat 

varttuneet jo aikuisiksi ja joulu-
valot syttyvän nyt myös kodeis-
sa. Koko alueellamme Kaukola 
on melkein ainoa paikka, jossa 
jouluvalot syttyvät jo marras-
kuussa, Viktor iloitsee.

Kaikin keinoin siis pyritään 
julistamaan kaikille sanomaa 
Jumalan rakkaudesta jokaista 
kohtaan. Ja sitä, ettei kukaan 
voi itsensä pelastamiseksi teh-
dä mitään 
- Jeesus on hoitanut kaiken 
puolestamme, lahjana.

”Te olette maailman valo. 
Ei kaupunki voi pysyä kätkös-
sä, jos se on ylhäällä vuorella. 
Eikä lamppua, kun se sytyte-
tään, panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. Siitä sen valo 
loistaa kaikille huoneessa ole-
ville.” (Matt. 5:14-15) Saakoon 
tämä valo loistaa tänä jouluna 
erityisen kirkkaasti molemmil-
la puolilla rajaa. 

Liliann Keskinen

9

Lähetystyö



Kyllä kiitos! Tilaan itselleni  
4 kertaa vuodessa maksutta 
ilmestyvän Pisara -lehden
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen 
paperiversion sijaan 
sähköpostiini
Osoitteeni on muuttunut: 
teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun 
otetaan yhteyttä

Palauta tämä kortti 
työntekijälle tai postitse: 
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 
33200 Tampere

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:
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RT

TI

LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT

Muilla viitteillä tulevat 
lahjoitukset kohdistetaan 
Hämeen Kansan lähetyksen 
kotimaan työn hyväksi.

Yleislahjoitustilimme numero on 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH  

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa 
ja helpotamme kirjanpitoa.

LAHJOITUS-
NUMEROT ja 
MOBILEPAY

SOITA 0600 18210 
Lahjoitus 10.01 € /  

puhelu + pvm
SOITA 0600 18220 

Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm

MOBILEPAY 51283 
Syötä haluamasi 
summa ja viesti.

Kiitos!

Rahankeräyslupa – 
RA/2021/1201

TYÖNTEKIJÄT:
Ilkka Päiväsaari .....................94016 
Miina Makkonen ................. 94045
Paula Jääskö ........................ 94074 
Helena Vähäkangas ........... 94142

PIIRIN OMAT KOHTEET:
Hämeen piirin  .....................................
yleiskannatus ....................... 94087
Mihin eniten tarvitaan ...... 94126
Evankelioimistyö .................94414
Katuevankeliointi .................94401
Pisara -lehti ............................94100
Radiotyö ................................... 94113 
Maakuntatyö ........................ 94456
Lähetyskoti TRE .................. 94139
Keidas HML ...........................94333
Keidasvuokrakeräys ..........94320
Mainonta .................................94252
Miestyö ................................... 94443
Naistyö .................................... 94430
Maahanmuuttajatyö .........94427
Juniori- ja perhetyö .......... 94058
Juniorityönmateriaali ........94265
UUSI työntekijäkeräys  .....94197

LÄHETIT:
Alajoet ........................................ 21513
Anu M........ ...............................22402
Greed Teija ............................. 20103
Keskinen Liliann .................... 21306
Ollit .............................................32968
Rantamäet  ....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa ....23650
Syrjätie Markus & Kia ........ 21542
Tohmola Heidi .......................24507
Vuorinen Asta .......................38247
Vähäkangas Anna ..............  25593
M Juhani  ................................32609
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Joulu on juhlakautta. Ken-
ties olet saanut kutsun pik-
kujouluihin. Tai jokavuoti-

sen kutsun vierailla sukulaisen 
luona joulun pyhinä. Onnek-
kaimmat on kutsuttu linnan juh-
liin 6.12. joka on myös joulupu-
kin esikuvan piispa Nikolauksen 
merkkipäivä. Joulupukki onkin 
mahdollisesti henkilö, joka maa-
ilmanlaajuisesti saa joulun ai-
kaan eniten kutsuja koteihin ja 
erilaisiin juhliin.

Ei kuitenkaan kannata olla 
joulupukille kateellinen. Jou-
lun merkitys ja elämän arvo ei-
vät näet ole riippuvaisia saatujen 
kutsujen määrästä tai laadusta. 
Ratkaisevaa on se, kuka kutsuu 
ja kenet kutsutaan. Sekä tieten-
kin se, miksi kutsutaan ja miten 
kutsuun vastataan.

Ensimmäisen joulun tapah-
tumissa voimme nähdä mo-
nenlaisia kutsuja ja monenlais-
ta reagointia kutsuihin. Keisari 
Augustus kutsui - tai oikeastaan 
käski - kaikkia kirjoittautumaan 
veroluetteloon. Kuuliaisena kan-
salaisena Joosef vastasi keisarin 
kutsuun ja vei raskaana olevan 
kihlattunsa Marian Betlehemiin. 
Messiaan oli Kirjoitusten mu-
kaan määrä syntyä Betlehemissä. 
Niinpä rahaa ja valtaa himoitseva 
keisari olikin, verollepanon mää-
rätessään, tietämättään Jumalan 
suunnitelmien välikappale.

Maria ja Joosef olivat saaneet 
kutsun epätavalliseen tilantee-
seen. Jumala otti huomioon Ma-
rian ja Joosefin tarpeet ja rohkaisi 
heitä kutsumuksessaan antamal-
la sanomia enkelin kautta. Osa 
Marian ja Joosefin kutsusta oli 
erityistä hengellistä kutsua toi-

mia erityisessä tehtävässä Ju-
malan Pojan vanhempina. Suuri 
osa heidän kutsumuksestaan oli 
kuitenkin ihan tavallista ihmisen 
roolia eli Jumalan luomisjärjes-
tyksen mukaista uskollisuuden 
harjoittamista ja sitoutumista 
pienemmän ja heikomman lä-
himmäisen puolella olemiseen.

Kedolla olevat paimenet saivat 
enkeleiltä kutsun katsomaan vas-
tasyntynyttä Vapahtajaa. Kutsu-
tuksi tuleminen yllätti paimenet 
ja pelästytti heidät. Paimenet ar-
velivat, että pyhän Jumalan lä-
hestyminen tietäisi varmaa tuhoa 
heille, jotka olivat halveksitussa 
asemassa ja “hurskaampien” hyl-
jeksimiä. Yllätys olikin suuri, kun 
jumalallinen viesti kuuluikin: 
“Älkää pelätkö, minä ilmoitan 
teille ilosanoman”. Muistakaam-
me, että jouluna meitä ei kutsu-
ta raastupaan vaan juhliin. Sellai-
nen on ilosanoma.

Idän tietäjät eivät saaneet täs-
mällistä kutsukorttia joulun juh-
liin. Kuitenkin se kutsu, jonka 
Jumala on luomisessa jokaiseen 
ihmiseen asettanut, vaati näitä 
miehiä hakeutumaan peräänan-
tamattomasti Vapahtajan yhtey-
teen. Siinä missä paimenet edus-
tivat juutalaista kansaa, tietäjät 
edustivat kaikkia muita kansoja, 
pakanoita. Idän tietäjät tuomas-
sa lahjoja ihmeelliselle päivän-
sankarille on kuva siitä, että jo-
kainen kansa ja jokainen ihminen 
on kutsuttu Jumalan juhliin.

Idän tietäjien sisukkaan et-
simisen vastakohtana on He-
rodeksen ja hengellisten johta-
jien vetämättömyys. Heillä oli 
idän tietäjien tavoin tieto siitä, 
että Messias on syntynyt Betle-

hemissä. Silti he eivät Betlehe-
miin rientäneet. Herodes sentään 
suunnitteli Messiaan kohtaamis-
ta, vaikkakin pahat mielessä. Ju-
malan kutsuun on mahdollista 
vastata Herodeksen ja uskon-
nollisten johtajien tavalla, mut-
ta joulun sankarin oma toive on 
kuitenkin se, että ottaisit hänen 
kutsunsa vastaan vilpittömästi 
ja ilolla.

Miten kutsuttu ja toivottu Jee-
sus itse oli tullessaan tähän maa-
ilmaan? Jouluevankeliumit ker-
tovat, että Jumalan Poika syntyi 
vaatimattomissa oloissa. Jumala 
tuli vähän niin kuin kutsumat-
tomana vieraana omaan maail-
maansa, kuokkavieraana omiin 
juhliinsa. Tämä vastaanotto ei 
ollut Jumalalle mikään yllätys. 
Hänet oli kerta toisensa jälkeen 
torjuttu tätäkin ennen paratii-
sin syntiinlankeemuksesta alka-
en. Mitä tämä kertoo Jumalan 
suhtautumisesta meitä kohtaan? 
Jouluevankeliumi avaa Jumalan 
kärsivällisyyttä ja rakkautta mei-
tä kohtaan. Vaikka meidän ih-
misten asenne Jumalaan on nui-
va, hän on valinnut ja päättänyt 
rakastaa meitä. Vaikka me emme 
luonnostaan halua kutsua Ju-
malaa elämäämme, hän on kut-
sumassa itse itseään elämämme 
arkeen ja juhlaan. Tätä työtä hän 
tekee meissä Sanansa ja Henken-
sä voimalla.

Ratkaisevaa on se, että Jumala 
kutsuu sinua. Hän ei kutsu sinua 
syytetyn penkille vaan ilojuhlaan. 
Tänä jouluna Jumala toivoisi si-
nulta myöntävää vastausta hänen 
kutsuunsa.

Anssi Savonen

Sinut on kutsuttu
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JOULUPUKKI
VS.

JEESUS

Neljännellä vuosisadal-
la Myran kaupungissa, 
(nykyisessä Turkissa) 

oli suuri nälänhätä ja monet 
ihmiset kuolivat nälkään. Jäl-
jelle jääneiden ihmisten toivo 
heräsi, kun he kuulivat, että 
viljalaiva oli lähetetty Egyptis-
tä Myraan. 

Sitten tapahtui jotain järkyt-
tävää. Merirosvot estivät laivan 
pääsyn Myran satamaan. He 
vaativat, että laiva olisi ensin 
täytettävä kullalla ja jalokivillä. 

Kaupungin asukkaat keräsi-
vät kaikki arvotavaransa, mut-
ta se ei ollut tarpeeksi. Silloin 
merirosvot vaativat, että heidän 
tulisi saada jokaista puuttuvaa 
kultakiloa kohti kaksi kylän 
lasta orjikseen. Siinä tilantees-
sa Myran piispa Nikolaus päätti 
antaa kirkon aarteet ja jalokivet 
rosvoille. Näin lapset pelastui-
vat ja viljalaiva pääsi kaupun-
gin satamaan. 

Ajan mittaan piispa Niko-
lauksesta muodostui legenda. 
Hänet tunnetaan hyvin monis-

sa Euroopan maissa. Hänestä 
muodostui ”valkopartajoulu-
pukki”, joka vieraili lasten luo-
na 6.joulukuuta ja antoi lahjoja. 
Pyhän Nikolauksen päivää vie-
tetään nykyään mm. Hollannis-
sa. Hollantilaisten siirtolaisten 
kautta tapa levisi myöhemmin 
Pohjois-Amerikkaan ja Niko-
laus muuttui siellä vähitellen 
joulupukiksi (Santa Claus) pu-
naisine nuttuineen. 

Kaikki tuntevat tämän joulu-
pukin, joka vierailee kodeissam-
me joulun aikaan ja tuo lahjoja. 

Joulupukki tuo monille lah-
joja tänäkin vuonna, mutta 
mikä onkaan paras lahja, joka 
on tarjolla jokaiselle ja vielä il-
man hintaa?

Lahjan antaja on Kaikkivalti-
as Jumala, joka rakastaa sinua 
ja aivan jokaista ihmistä. 

Jumala antoi parhaan mah-
dollisen lahjan, kun hän lähetti 
Jeesuksen maan päälle. 

Jeesus syntyi ihmiseksi ja 
hänen syntymäänsä juhlimme 
jouluna. 

Antamalla kirkon aarteet ros-
voille, Myran kaupungin piispa 
pelasti lapset joutumasta orjiksi. 
Jumala lähetti Jeesuksen pelas-
tamaan sinut synnin orjuudesta. 

Jeesus eli ihmisen elämän, 
kuitenkin ilman syntiä. Hän 
kuoli ristillä ja sovitti kaikki 
syntisi. 

Jeesus nousi ylös kuolleista ja 
elää tänäänkin. Kun uskot Jee-
sukseen, saat jouluna juhlia hä-
nen syntymistään ja iloiten an-
taa lahjoja ystävillesi. 

Jos et vielä ole ottanut tätä 
Jumalan lahjaa, Jeesusta vas-
taan sydämeesi, voit rukoil-
la vaikka näin: ”Jeesus, minä 
tahdon ottaa sinut vastaan sy-
dämeeni ja elämääni. Anna an-
teeksi kaikki syntini, millä olen 
rikkonut sinua vastaan. Ohjaa 
elämääni tästä eteenpäin. Jee-
suksen nimessä, amen.”

Siunattua joulun aikaa kaikille!

Helena Vähäkangas, juniorityöntekijä 
Hämeenlinna

Nykyään olemme niin tottuneita 
puhumaan jouluna joulupukista, 
että helposti unohdamme juhlan 

todellisen tarkoituksen.
Miten joulupukki perinne sai 

alkunsa? 
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Etsi jouluun liittyvät sanat, jotka voivat olla ruudukossa 
vaakasuorassa, pystysuorassa tai vinottain:

JOULU   JEESUS   BETLEHEM   TALLI   ENKELIT   PELASTUS   
RAAMATTU   JUMALA   PAIMENET   ILO   VAPAHTAJA
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Kun minua pyydettiin ker-
tomaan oma todistukse-
ni, tiesin melko pian, 

että haluan kertoa kokemuk-
seni siitä, millaista on olla nuo-
ri kristitty 2020-luvulla. Ei lie-
ne yllätys, että se on toisinaan 
haasteellista.

Olen syntynyt uskovaan per-
heeseen, joten olen oppinut 
lapsesta saakka käymään 
seurakunnan sunnuntai-
kokoontumisissa sekä 
rukoilemaan ja luke-
maan Raamattua. 
Olen myös ollut 
aina avoin uskos-
tani, ja erityisesti 
se näkyi lapsena, 
kun kävin kes-
kusteluita toisen-
laisista taustoista 
tulevien ystävieni 
kanssa. 

Lukion jälkeen 
tarvitsin tauon nor-
maalista elämästä ja 
päätin käyttää sen opis-
kelemalla apologiaa Kansan-
lähetysopistossa. Päätös lie-
nee yksi parhaista, mitä olen 
koskaan tehnyt, sillä erityises-
ti jälkikäteen olen huomannut, 
miten tarpeellista on ollut ke-
rätä reppuun kunnolliset eväät 
ennen aikuisuuden sotkuiseen 
maailmaan siirtymistä. Löysin 
myös luterilaisesta herätyskris-
tillisyydestä itselleni sopivan 
tavan toteuttaa uskoa käytän-
nössä ja olen siitä äärimmäi-
sen onnellinen.

Kansanlähetysopistolla vie-
tetystä syksystä on kulunut 
nyt kuusi vuotta, ja sen aikana 
olen saanut kasvaa aikuiseksi ja 
huomata, miten monella tavalla 
moderni maailma haastaa us-
koa. Erityisesti tieteen ja uskon 

väliset debatit ja arvomaail-
moiden erkaantuminen kau-
emmaksi toisistaan ovat joka-
viikkoisia pohdinnan aiheita. 
Olen joutunut huomaamaan 
todella riipaisevalla taval-
la, miten monet sukupolveni 
edustajista luopuvat uskosta. 
Eihän se toki ole ihme, kaik-
ki edellä mainittu huomioon 
ottaen. Erityisen kipeää se on 

ollut läheisten ihmisten koh-
dalla.

Näiden teemojen äärellä 
myös oma uskoni on käynyt 
läpi monenlaisia vaiheita. Ha-
luaisin rohkaista jokaista tässä 
ajassa kamppailevaa kristittyä 
olemaan itselleen rehellinen 
siitä, mistä kenkä kulloinkin 
puristaa. Kyllä Jumala kes-

tää koettelun, jos vain ha-
luamme Hänet löytää. 

Rukoile, huuda Juma-
laa avuksi, keskuste-

le, lue.
Toisaalta olen 

joutunut myöntä-
mään, että en voi 
koskaan pääs-
tä sellaiseen ti-
laan, jossa usko-
ni olisi loppuun 
asti perusteltua. 

Tällöin usko ei oli-
si uskoa. Minun on 

myönnettävä, että 
pohjimmainen syy sil-

le, miksi uskon, on se, että 
uskon. Ehkäpä tämä kertoo 

siitä, miten usko ei ole meidän 
oma tekomme vaan Jumalan. 
Yksi toistuvimmista rukoile-
mistani rukouksista on klas-
sinen ruokarukouksen lope-
tus: ”Auta aina muistamaan, 
että Sulta kaiken saan.” Pyy-
dän siis Jumalaa pitämään 
minusta kiinni. Oma voimani 
ei siihen riittäisi.

Esteri Saarenpää

Millaista on olla 

nuori kristitty 

2020-luvulla
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VARAINKERUUTA TALKOOTÖILLÄ

Hämeenlinnan toimi-
tilan Keitaan ystävät 
ovat kantaneet kulu-

neen toimintakauden aikana 
kortensa kekoon vuokrarahojen 
keräämiseksi tekemällä talkoo-
töitä. Vaihteleva kokoonpano 
vapaaehtoisia on Matti Ahosen 
johdolla käynyt Toypapin va-
rastolla Iittalassa kokoamassa 
kauppoihin lähteviä myyntite-

lineitä, jotka on täytetty erilai-
silla kausituotteilla.

-Työ on mukavaa vaihtelua 
arjen rutiineihin. Jos saisim-
me kokoon vaikkapa kymme-
nen hengen talkooporukan, 
olisi urakkatyöllä mahdollista 
tienata noin 500 euroa illassa, 
Matti kertoo.

Talkoissa verovapaasti ansai-
tut rahat maksetaan Hämeen 

Kansanlähetykselle. Rahaa voi 
kerätä muihinkin kohteisiin 
kuin Keitaalle. Talkootyöt jatku-
vat läpi vuoden ja lisää talkoolai-
sia otetaan mielellään mukaan. 

Lisätietoja saa Matilta, 
puh. 040 900 8727. 

Kiitos kaikille talkoisiin 
jo osallistuneille!

 

Palvelemme osoitteessa 
Salomaantie 44, Suinula 

Navetanparven Joulumaa  
& glögisalonki avoinna  

9.-11. ja 16.-23.12.

Hemmalan Kuusi 050 3664466

Joulunaika 2022

Tampereen Lähetyskodilla kello 11-14.00
Kotimaisia käsitöitä, leivonnaisia, riisipuuroa ja 

hernekeittoa, jouluinen kahvila (Hämeenpuisto 41)
Hämeenlinnan Keitaalla kello 11-14.00 

Käsitöitä, leivonnaisia, riisipuuroa, pika-arpoja ja 
jouluinen kahvila (Kaivokatu 2)

 Tervetuloa tekemään hyvän mielen ostoksia!

Hämeenlinnan Keitaalla 
sunnuntaina 11.12 kello 15.00

Mukana Juhani Mäkilä, Ilkka Päiväsaari ja 
Miina Makkonen. Yllätyspussit lapsille. 

Lopuksi puuro ja kahvit
Tampereen Lähetyskodilla sunnuntaina 

18.12 kello 16.00
Mukana Jukka ja Kaisa Sadeharju, 

Ilkka Päiväsaari. Musiikki: LK-Houseband.  
Lapsille yllätyspussit, opetus ja omaa ohjelmaa. 

Lopuksi puuro ja kahvit

Joulumyyjäiset lauantaina 10.12

Joulujuhlat

Kansanlähetyksen

Ajankohtaiset tilaisuutemme ja tapahtumat löydät täältä: www.hameenkl.fi

Seimiasetelma Lähetyskodilla joulun ajan! 
Joulujuhlassa 18.12 joulukertomus seimen äärellä koko perheelle!"
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A jankohtaista



Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

KU
VA

: P
IX

AB
AY

KLIKKAA JA 
TUTUSTU!

 

 

sijaitsee Kangasalla, kauniissa 
rantamaisemissa. Vanha navetta on 

saanut uuden elämän suloisesti 
sisustettuna juhlatilana, joka tarjoaa 

ainutkertaiset puitteet elämän 
kohokohtien juhlistamiseen 

toukokuun alusta syyskuun loppuun.


Lisätiedot ja varaukset: Marianna Hildén  
050 545 3344 / marianna.hilden@gmail.com

Juhlatalo Hildén

Elämää ja elämäntarinoita, 
ajattelemisen aihetta uskon 
kysymysten äärellä, videoita, 

luettavaa yms.  


