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Vapahtajamme syntymäjuhlaa


Kuva: Martti Kortelainen


“Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 


valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 


niille loistaa valkeus.”  (Jes. 9:1)


“Sentähden Herra itse antaa teille merkin: 


Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 


pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” 


(Jes. 7:14)
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Joulu, itsenäisen Suomen suurin juhla


Erkki Hietanen


Joulua on maassamme vietetty jo satoja vuosia Jeesuksen 
syntymäjuhlana.


Joitakin häiritsee se, että vuodenaika ei ole juuri se oikea, jol-
loin Jeesus syntyi. Israelin matkalla kävimme kahdella eri Gol-
gatalla. Ei olla yksimielisiä paikasta, missä Jeesuksen ristin-
kuolema tapahtui.


Oppaamme kuitenkin sanoi viisaasti: ”Emme ole paikkojen 
palvojia. Se ei ole oleellista, missä ja milloin se tapahtui, vaan 
se, että se tapahtui ja miksi se tapahtui!”


Aisakellot helkkäsivät


Menneinä vuosikymmeninä joulukirkkoon mentiin hevoskyy-
dillä. Vain harvoilla oli sellainen ylellisyys kuin auto. Aamu-
varhaisella aisakellot helkkäsivät kylän raitilla, kun kansa rien-
si Sanan kuuloon.


Joulupäivä pyhitettiin kokonaan joulun sanoman äärelle. Sil-
loin oltiin kotona, ja vasta tapaninpäivänä oli lupa lastenkin 
mennä kavereidensa luo. Joulukirkko kuuluu edelleen monen 
joulunviettoon.


Tärkeintä joulussa


Joulun sanoma sen syvimmässä merkityksessä ei ole kaikille 
juhlan pääasia. Tunnelmointi vastasyntyneen Vapahtajan sei-
men äärellä jää sanoman sisällöksi. Jeesus-lapsi otetaan jostakin 
komeron hyllyltä jouluksi ”esille”, ja sinne se pannaan takaisin 
odottamaan seuraavaa joulua.


Vielä ikävämpi on se tilanne, että joulun merkitys jää koko-
naan ilman huomiota. ”Suun ruoka, juoma, meno muu, laps` 
hankeen hukkuu, unhoittuu”, lauletaan vanhassa joululaulus-
sa. Hyvä ruoka, lahjat ja yhdessäolo läheisten kanssa kuuluvat 


kyllä joulunviettoon, mutta ei tule unohtaa juhlan tärkeintä, 
Jeesuksen syntymää.


Lapsuuden kodin joulut


Joulun sanoma lapsuudenkodissamme oli tärkeällä paikalla 
siitä asti, kun vanhempani tulivat uskoon vuonna 1958.


Ulkonaisesti joulut olivat vaatimattomia. Kahdeksanlapsises-
sa perheessä joululahjat eivät olleet erikoisia, mutta äidin val-
mistamat joulut ovat rakkaina muistoissa.


Kuusen haku isän kanssa on jäänyt lähtemättömästi mie-
leeni. Joulun tunnelma tuoksuineen ja makuineen ei koskaan 
unohdu.


Joulu 1981


Oman perheeni jouluihin ei joulukirkko kuulunut. Joulua vie-
tettiin niin kuin yleensä suomalaisissa kodeissa vietetään. Jou-
luruoat, lasten joululahjat, joulupukki ja lapsuuden kodissa 
vierailut kuuluivat joulujen ohjelmaan. Joulun todellinen sa-
noma ei ollut läsnä.


Joulu 1981 oli perheessämme aivan toisenlainen. Lokakuussa 
saimme vaimoni Ailan kanssa kokea ihmeistä suurimman, tulla 
uskoon! Se mullisti elämämme kokonaan. Joulun Herrasta Jee-
suksesta tuli joulun pääasia.


Toki jouluun liittyvät muut perinteet olivat senkin jälkeen 
mukana, mutta eivät enää keskeisenä. Joulun merkitys sai ai-
van uudet ulottuvuudet. Ymmärsimme, että joulu ja pääsiäinen 
liittyvät yhteen. Jeesus syntyi tähän maailmaan yhtä tarkoitus-
ta varten, kuollakseen ristillä syntiemme sovittajana. Jeesus ei 
enää ollutkaan vain pieni hellyttävä seimen lapsi vaan Herra ja 
Vapahtaja!


Teille on syntynyt Vapahtaja!


Jälleen saamme hiljentyä suuren totuuden edessä, jonka enkeli 
kuulutti Beetlehemissä noin 2000 vuotta sitten.


”Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, 
joka on tuleva kaikella kansalle: teille on tänä päivänä synty-
nyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.”
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Paula Eerola.


Antero Eerola.


Avioliitto


Parantolaan tuli potilaaksi Antero Eerola. Anteron silmät osuivat 
heti pirteään Paulaan, ja hän halusi tutustua Paulaan läheisemmin-
kin. Paula ei heti suostunut, kun ei ollut varma miehen hengelli-
sestä tilasta.


Jonkin ajan kuluttua Arvo Linnanmäki kastoi uskoon tulleen 
Anteron. Avioliitto solmittiin 27.5.1961, ja heidän yhteiseloaan 
kestikin sitten viisikymmentä vuotta. Jumala oli mukana elämän 
myötä- ja vastoinkäymisissä.


Paula kasvatti miehensä kanssa kanoja 35 vuotta. Kanan-
munista suurin osa myytiin Munakunta-nimiseen tukkukaup-
paan, lisäksi oli merkittävää kotimyyntiä. Paula oli uskovaisena 
niin omantunnontarkka, että hän kirjasi ylös jokaisen myynnin, 
mitä välillä asiakkaatkin ihmettelivät. Tulot piti itse ilmoittaa 
verottajalle. Työtä riitti aamusta iltaan.


Anteron elämää varjosti toisen keuhkon toimimattomuus 
nuorena sairastetun tuberkuloosin seurauksena, mutta hän oli 
sisukas ja huolehti kunnostaan liikkumalla ahkerasti. Untuvik-
kojen lämpölamppujen huolellinen seuranta ja kanalan desin-
fiointi olivat hänen vastuullaan, samoin talouden paperityöt ja 
kirjanpito.


Haastatteluhetkellä Antero-puolison kuolemasta on kulunut 
kuusi vuotta.
– Jälleennäkemisen toivo tuo iloa myös puolison kuoltua, sanoo 
Paula ja näyttää Anteron nuoruusaikaista kuvaa.


Jumala pitää huolen omistaan


Eläkkeellä ollessaan Paula otti hoitoonsa Anteron muistisai-
raan sisaren, ja hoitojakso kesti lähes yhdeksän vuotta.


Jumala on lähettänyt apureitaan Paulan elämään juuri oikealla 
hetkellä ja auttanut tapaturmien ja sairauksienkin keskellä. Jou-
luna 2008 Paulan lonkka murtui hänen kaatuessaan liukkaalla 
pihalla. Hänet vietiin sairaalaan leikkaukseen, mutta särky nil-
kassa vaan jatkui sen jälkeenkin. Uskovat ystävät rukoilivat ku-
ten myös puoliso Antero. Rukouksen jälkeen Paula nukahti, ja 
sen jälkeen hän ei enää tarvinnut särkylääkkeitä.


Raamatussa puhutaankin siitä, kuinka saamme jättää kaikki 
murheemme Kaikkivaltiaan Jumalan huoleksi, sillä hän rakas-
taa meitä ja tahtoo johdattaa elämäämme. Tästä Jumalan rak-
kaudesta kertoo Paulan iloinen katse tänäänkin.


– Vieläkö sinä olet ”se naurava”, kysyi eräs ystävä, kun hän vuosien 
jälkeen näki Paula Eerolan. Paula on ollut aina iloinen luonteeltaan, 
elämän vastoinkäymisistä huolimatta.


Lapsuutta


Paula syntyi Vehmaalla kivityömiehen perheeseen. Paulan äiti kuoli 
hänen ollessaan alle neljävuotias. Paulan isälle hänen vaimonsa kuo-
lema oli järkytys, ja hän muutti asumaan kauemmas.


Kolmesta lapsesta nuorin oli vasta viiden kuukauden 
ikäinen vauva. Tytöt joutuivat eri paikkoihin sukulaisten 
luo asumaan.


Paulan isoäiti eli mamma opetti heille rukouksia, ja hän 
muisti aina siunata ruokansa. Surun ja kaipauksen keskel-
lä isä omalla tahollaan tuli uskoon Herraan Jeesukseen ja 
tilasi tyttärelleen Hyvä Paimen -lehden. Tuota hengellistä 
lastenlehteä Paula sitten mamman kanssa luki.


Nuoruutta


Rippikouluaikaan isä kävi hakemassa Paulan kauppakou-
luun Hämeenlinnaan. Siellä Paula kävi hengellisissä ko-
kouksissa, mutta henkilökohtaiseen uskonratkaisuun kehot-
taminen ärsytti häntä. Paula koki sen uskon tyrkyttämisenä.


Sydämeen vuosien varrella kylvetty Jumalan Sana teki 
kuitenkin tehtävänsä. Jumalan rakkaus veti puoleensa, ja 
niinpä noin parikymppisenä Paula koki, ettei hän kuulu 
maailmaan ja sen tanssipaikoille vaan Jumalan perhevä-
keen. Hän antoi elämänsä Jeesukselle. Paula kävi hengel-
lisissä tupakokouksissa, ja hänen suustaan kuultiin usein 
iloinen todistus Jeesuksesta.


Oli elokuinen aurinkoinen ja lämmin ilta Uudessakau-
pungissa 1951. Merenrannalle oli kokoontunut paljon ih-
misiä. Heikki Lahti julisti siellä Jumalan Sanaa ja piti 
kastekokousta. Siellä Paulakin sai käydä kasteella, sillä Raamatussa sanotaan: ”Joka uskoo ja kastetaan, se 
pelastuu.


Työpaikat vaihtuivat. Paula työskenteli 16-vuotiaana paitatehtaalla Hämeenlinnassa. Välillä hän oli Tu-
russa eräässä perheessä apulaisena. Siitä ajasta iloisella Paulalla on muistikuva: Pullaa ja lapsia. Välillä 
Paula oli töissä köysitehtaalla. Vuonna 1956 hän meni töihin Ahveniston parantolaan Hämeenlinnan lähelle, 
ja siellä hän työskenteli noin kuusi vuotta. 


Paula Eerola syntymäpäiväsankarina.


ARJA LEHMUSKOSKI TEKSTI / / PAULA EEROLAN ARKISTO KUVAT
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Elämänpäivien ketju on kallis
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Lauluja toisenlaisesta maailmasta


STUDIO KUVASTELLA/MARJA-LEENA HUIKURI
Paavo ja Ulla Pihlainen ovat hengellistä musiikkia te-
kevä ja esittävä aviopari Karstulasta. He ovat kokeneet 
Jumalan johdatuksen siinä, että saavat yhdessä palvella 
musiikillaan evankeliumin asialla. Viime vuoden syksyl-
lä he viettivät yhteisen taipaleensa 20-vuotisjuhlaa.


– Teiltä on ilmestynyt uusi äänite nimeltään ”Toisenlainen 
maailma”. Mistä levyn nimi juontuu? kyselen Ulla ja Paavo 
Pihlaiselta istuuduttuamme saman pöydän ympärille.
– Cd:llä on samanniminen laulu. Siinä kuvataan ihmettä, jon-
ka voi löytää rukouksessa kohtaamalla Jeesuksen ja hänen 
todellisuutensa. Se on toisenlainen maailma, jossa ihminen 
saa kokea syntien anteeksisaamisen ja siitä seuraavan ilon, 
rauhan ja tarkoituksen elämälle, Ulla ja Paavo kiteyttävät lau-
lujen sanoman.


Cd:n kannessa on taustalla risti, joka kuvaa toisenlaista 
maailmaa. Kaikki 15 laulua ovat Paavon saamia, ja niissä 
sanoitus nousee joko omasta elämäntilanteesta tai suoraan 
Raamatusta. Raamatun jakeita on koottu myös cd:n vihko-
seen johdannoksi laulujen kuunteluun.


Laulut kertovat Jumalan huolenpidosta, Jeesuksen sovitus-
työstä, toivosta ja taivaasta sekä ovat rohkaisemassa kuulijaa. 
Laulujen aihepiiri kattaa koko hengellisen elämän alueen, 
niin perusevankeliumin ilosanoman kuin lähetystyön ja Jee-
suksen takaisintulonkin. Mukana on myös kaksi psalmiteks-
teihin sävellettyä laulua.


Lauluja 20 vuoden aikana


Paavo kertoo laulujen synnystä:
– Otan kitaran tai luen Raamattua, ja yhtäkkiä laulu alkaa soida. Se toimii molemmin päin. Joskus sävel 
tulee ensin ja sitten sanat. 
– Sen jälkeen nuotitan laulut, harjoittelemme yhdessä ja yritämme löytää kullekin 
laululle oman tavan tulkita sitä, Ulla jatkaa. – Vuosien aikana meille on hioutunut 
oma tyyli tehdä musiikkia.


Uudella levyllä, joka on tällä kertaa omakustanne, on ollut tavanomaista pidem-
pi tie, ennen kuin se vihdoin saatiin valmiiksi. – Äänitysprojektin alkuvaiheessa 
tuli mutkia matkaan, kun ensimmäinen äänittäjä kuoli vakavaan sairauteen. Projekti 
eteni, kun löysimme uudet äänittäjät ja tekijät cd:lle. Käytännössä aloitimme kaiken 
alusta, Ulla ja Paavo kertovat.


Äänityksessä aluksi Paavo lauloi Ullan säestäessä joko flyygelillä tai sähkö-
pianolla. Sen jälkeen ammattilaiset tekivät soitinnuksia. Levyllä soolosoittimina 
kuullaan muun muassa viulua, klarinettia, pasuunaa ja akustista kitaraa.


Uusin äänite on pariskunnan kolmas. Li-
säksi viime vuonna ilmestyi 20-vuotisjuhla-
kooste. Elokuussa 2016 Karstulan lukion au-
ditoriossa vietetty 20-vuotistaiteilijajuhla oli 
Pihlaisille yksi elämän mukavia kohokohtia. 
Auditorio oli ääriään myöten täynnä väkeä. 
Evankeliumin ilosanoma Jeesuksen antamasta 
pelastuksesta oli tilaisuudessa vahvasti esillä.


Elämä muuttui


Paavo kertoo omasta uskoontulostaan:
– Sain yksinäisyydessä rukouksen kautta ottaa 
vastaan pelastuksen. Se tapahtui vuonna 1994. 
Siinä hetkessä sain kokea, että synnit annettiin 
anteeksi ja tietoisuus Jumalan olemassaolosta 
selvisi yhdessä hetkessä. Jeesus tuli sydämeeni 
asumaan.


Elämänmuutos Paavon kohdalla oli suuri. 
Tämän jälkeen hän alkoi saada lauluja ja halusi 
niiden kautta jakaa löytöään myös muille. Ulla 
taas oli saanut kasvaa uskovaisessa kodissa ja 
oli tehnyt oman ratkaisunsa Jeesuksen puoleen 
seurakunnan kesäleirillä jo lapsena. Hän toteaa-
kin, että elämä on ollut turvallista ja mielenkiin-
toista taivaan Isän johdatuksessa ja huolenpidossa.


Musiikkimatkoja


Paavo ja Ulla ovat palvelleet evankeliumin asialla oman kotiseurakuntansa Karstulan Helluntaiseura-
kunnan musiikkivastuissa. Lisäksi he ovat musisoineet toreilla kesäisin ja pienimuotoisissa tilaisuuk-
sissa sekä monissa tapahtumissa eri puolilla maata yli seurakuntarajojen aina Espanjaa myöten. Matkan 
varrelle on mahtunut myös muun muassa TV-esiintymisiä sekä kirkko- ja hyväntekeväisyyskonsertteja.
– Alkuaikoina teimme musiikkimatkoja tosi tiuhaan, mutta lasten ollessa pieniä matkat jäivät vähemmälle 
ja musiikkityö suuntautui enemmän paikalliselle tasolle. Myös perheen lapset harrastavat musiikkia.


Jumalan uskollisuus on kantanut


Päällimmäinen tunne pariskunnalla on kiitollisuus Jumalan huolenpidosta yhteisessä elämässä. Hienoa 
elämässä on saada kertoa ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta musiikin välityksellä. Ilo 
heille tulee siitä, kun joku toinenkin löytää pelastuksen Jeesuksessa.
– Kaiken kaikkiaan elämä on ollut erittäin rikasta Jumalan johdatuksessa. Sydämessä on varmuus siitä, 
minne olemme matkalla, ja tietoisuus siitä, että Jeesus kulkee vierellä. Se antaa rauhan ja luo turvalli-
suutta myös muuttuvassa maailmassa, Ulla ja Paavo tietävät omasta kokemuksestaan.
– Sinäkin voit kokea toisenlaisen maailman Jumalan kanssa, Pihlaiset innostavat lopuksi lehden lukijoita.


KAIJA TURUNEN / / TEKSTI


Ulla ja Paavo Pihlainen.
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Daniil Popov: ”Arvostakaa vapautta, joka teillä on”
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Joulun lahja


Heikki Huttunen


”Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikan-
sa taivaan alla. Aika on syntyä ja aika on kuolla.”
(Saarn. 3:1, 2) Saarnaaja oli tullut tähän tulokseen, 
että kaikella on aikansa taivaan alla. Ihmisenä me 
olemme sidottuja aikaan ja sen kulumiseen.


Aika on syntyä ja aika on kuolla. Kukaan meistä 
ei ole voinut määrätä omaa syntymänsä ajankohtaa. 
Eikä ihmisellä ole oikeutta päättää omaa kuolinai-
kaansakaan. Nämä asiat ja ajat on Jumala itse säätä-
nyt, siihen meidän on tyytyminen.


Jeesuksen oli aika syntyä tänne maailmaan


”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poi-
kansa, naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 
lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisim-
me lapsen asemaan.” (Gal. 4:4, 5) Jumalan suun-
nitelmat toteutuvat pienintä piirtoa myöten, hänen 
säätämällään ajalla ja tavalla.


Kun Jeesuksen syntymähetki läheni, ei ollut ”sat-
tuman satuttamaa,” että Joosef ja Maria joutuivat 
lähtemään Nasaretista verolle pantavaksi Beetlehe-
min kaupunkiin. Profeetta Miika oli jo ennustanut 
tämän tapahtuman jo 700 vuotta aiemmin Pyhän 
Hengen antaman viisauden kautta.


Jeesus syntyi taivaallisen Isän tahdosta oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Jeesus halusi toteuttaa 
Isänsä tahdon, että me pääsisimme Jumalan lapsen 
asemaan. Joulun ilosanoman ydin on siinä, että Ju-
mala rakastaa luotuaan ihmistä niin paljon, että hän 
lähetti Poikansa tänne maailmaan lunastamaan mei-
dät lain kirouksen alta.


Nyt on sopiva aika


Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan 
vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Sanoo-
han hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja 


Kaikella on määräaika


pelastuksen päivänä sinua auttanut.”
Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” (2 
Kor. 6:1, 2)


Puhutaan ihmisen etsikkoajasta. Se tarkoittaa, että 
silloin Jumala erityisellä tavalla henkilökohtaisesti 
lähestyy ihmistä pelastaakseen hänen iankaikkisuus 
sielunsa. Tämäkin lehden tarkoitus on, että taivaan 
Isä voisi lähestyä sinua, niin että joulun Herra, Jeesus 
Kristus, löytäisi sijaa sinun sydämessäsi Herrana ja 
Vapahtajana.


Jeesus löytää sijaa sydämessä, kun ihminen itse 
avaa hänelle sydämensä oven ja tahtoo Jeesuksen 
tulevan Herrakseen. Jeesus ei tule kenenkään sydä-
meen väkisin.


Aikamme täällä maan päällä päättyy kerran


”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että sai-
simme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12) Israelin kan-
san johtaja Mooses oli erittäin viisas ihminen, niin 
maallisen koulutuksensa kuin Jumalan erämaayli-
opistokoulutuksen saaneena.


Mooses ymmärsi ajallisen elämän rajallisuuden. 
Siksi hän rukouksessa turvautui Jumalaan, että saisi 
viisaan sydämen laskea päivänsä oikein. Mooses tiesi, 
että ajallisen elämän jälkeen hänen on astuttava Juma-
lan eteen.


Ihmisenä herkästi kuvittelemme, että elämää riit-
tää täällä maan päällä loputtomiin. Mekin voimme 
rukoilla, että Jumala antaa meille viisaan sydämen, 
että voisimme elää tämän ajallinen elämän Jumalan 
tahdon mukaisesti ja saisimme siirtyä tästä ajasta 
ikuisuuteen uskossa Jeesukseen Kristukseen.


Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa on 
paras joululahja, joka saadaan vastaanottaa lahjana 
Jumalan suuresta armosta. Tästä lahjasta, Jeesuk-
sesta, jonka Jumala antoi meille, saamme olla iki-
kiitollisia Jumalalle.


Kuva: Martti Kortelainen
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Tuhlaajapojan
joulusanoma


Merja Hautanen


Yksi väärä valinta voi johtaa 
siihen, että menetämme kaiken.


Nuorella miehellä oli isänsä ko-
dissa kaikkea, mitä ajatella saat-
taa. Lapsuuden jäädessä taakse 
näytti elämä avautuvan eteen 


täynnä mahdollisuuksia.
Nuori mies ajatteli, että elämällä olisi tarjota 


hänelle vielä lisää, enemmän, uutta ja suurempaa. 
Mutta hänen mieleensä ei tullut, että oli toinenkin 
vaihtoehto – hän voisi myös menettää kaiken! Vää-
rä valinta voisi johtaa sellaiseen lopputulokseen. Ja 
näin kävi.


Tyhjä sisin


Kyllähän se pahalta tuntui, kun joskus oli elänyt 
yltäkylläisyydessä ja onnessa ja sitten huomasi elä-
män ottaneen sen kaiken pois. Rahapussi oli tyhjä ja 
sisin vieläkin tyhjempi


Sitten nälkäiselle pojalle muistui mieleen isän 
kodin ruokapöytä. Isän kodissa oli aina yltäkyllin 
leipää, jopa palkkalaisille. Nälkäisenä sikoja pai-
mentaessa vieraalla maalla isän kodin runsas ruo-
kapöytä vaikutti juhlapöydältä!


Niin, sehän oli kuin joulupöytä! Ei edes palkka-
laisten tarvinnut nähdä nälkää. Poika mietti tilan-
nettaan. Isän omaisuuden hän oli tuhlannut. Pojan 
asema ei hänelle enää kuulunut. Mutta entäpä, jos 
pyrkisi isän kotiin palkkalaiseksi? Pääsisi maista-
maan edes leipäpalaa isän pöydästä.


Kotimatkalla


Runsaasti katettu juhlapöytä alkoi vetää poikaa 
puoleensa. Nälän kurniessa vatsassa poika lähti laa-
hustamaan sitä tietä pitkin, jota hän kerran niin reh-
vakkaana kulki toiseen suuntaan. 
– Tuossa on tuttu kivi, tuossa tuttu mutka tiessä. 


– Nyt ovat seudut jo niin tuttuja, että ollaan lähellä 
kotitilaa. Tuossa on nurmikenttä, jossa lapsena lei-
kittiin, poika muistelee.
– Voi, kuinka olin onnellinen ja rikas. Mitään ei 
puuttunut. Jospa jaksaisin vielä muutaman askeleen 
ja saisin palkkalaisen paikan.


Joulupöytään


Kop, kop, kop, poika koputtaa oveen. Ovi avautuu. 
Mitä tuliaisia pojalla oli isälleen? Vain anteeksi-
pyyntö, ei muuta. Hän toi sen, mitä hänestä vielä oli 
jäljellä; luurangon laihan olemuksensa. Kannattiko 
pojan palata?


Isän anteeksiantamus on täydellinen. Ei mikään 
palvelija! Hän pääsee pojan asemaan! Eikä hänelle 
tarjota leipäpalaa vaan teurastetaan syötetty vasik-
ka. Nälkäinen poika pääsee joulupöytään ja saa lah-
jaksi parhaat vaatteet, kengät ja sormuksen.


Sinun Vapahtajasi!


Sen sijaan, että surisimme menneisyyttämme, tuo-
daan Jumalalle se, mitä elämästämme on vielä jäl-
jellä. Elämässä voi olla asioita, joita ei voi peruuttaa.


Ainut mahdollisuus jatkaa elämää on kokea Juma-
lan anteeksiantamus. Isän kodissa on vastaanotto tä-
näänkin. Nälkäinen pääsee yltäkylläisyyden pöytään.


Tämä Raamatun kertomus päättyy iloon. Ker-
tomus kadonneesta lampaasta ja hopearahasta 
päättyy iloon. Pääsiäisen tapahtumat päättyvät 
ylösnousemuksen iloon. Totta se on, mitä enkelit 
paimenille ilmoittivat Jeesuksen syntyessä: ”Minä 
ilmoitan teille suuren ilon.” (Luuk. 2:10)


Nöyrry, palaa katuen takaisin siihen hetkeen, jol-
loin valitsit väärin. Ota vastaan Jumalan anteeksian-
tamus, niin saat yhtyä siihen iloon, jonka enkelit il-
moittivat koskevan kaikkea kansaa. Hän on sinunkin 
Vapahtajasi!
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Joulumietteitä Mertiörannasta


Mertiörannan joulunvietto on ollut suosittu tapahtuma.


Aatonaaton iltapäivä vuonna 2016 
kokosi noin 60 henkeä viettämään 
joulua Jämijärven Mertiörantaan. 
Väki kokoontui eri puolilta maa-
tamme. Oli ilo nähdä monia ystä-
viä, joille oli tullut jo perinteeksi 
viettää joulua täällä, ja monille 
tämä oli ensimmäinen kerta.


Aatonaaton illassa tutustuimme en-
sin toisiimme. Saimme kuulla monia 
ihmeellisiä kertomuksia siitä, miten 
he olivat löytäneet tiensä Jeesuksen 
yhteyteen. Hyvin avoimesti monet 
kertoivat sisimpänsä tuntoja. Eräs to-
tesikin, että saimme olla mukana mie-
lenkiintoisessa ”vanhan ajan todistus-
kokouksessa”.


Todellinen taivaskanava


Puhujavastuussa olivat isäntäparin lisäksi Jarmo ja Marja Virtanen. Jouluaattona kuulimme Jarmon 
ensin lukevan meille jouluevankeliumin Rauman murteella.


Ensimmäinen raamattutunti vei meidät sen tosiasian äärelle, että ensimmäinen joulu oli historiamme 
suurin tapahtuma, josta koko ajanlaskummekin on aloitettu.


Tätä tapahtumaa edelsi voimallinen Jumalan lähettiläiden, enkelien, ilmestyminen. Tavanomaisessa 
palvelusvuorossa Sakarias kohtasi enkelin, samoin Maria ja Joosef saivat viestin Jeesuksen syntymisestä. 
He olivat kuuliaisia Jumalan ilmoitukselle ja saivat elää osana ihmettä. Paimenille kedolla avattiin todel-
linen taivaskanava, kun heille ilmoitettiin: ”Teille on syntynyt Vapahtaja”.


Paimenet lähtivät liikkeelle, ja heillä oli nöyryyttä nähdä seimen lapsessa Jumalan ilmoittama Messias.


Ikuinen valtakunta


Toisella raamattutunnilla saimme katsella, millaista Herraa me palvelemme. Seuraamme häntä, joka joh-
datti ihmisiä Jumalan tuntemiseen, paransi sairaita, teki monia ihmetekoja, herätti Lasaruksen kuolleista 
ja hallitsi luonnonvoimia.


Kuolemallaan hän avasi meille tien Isän yhteyteen ja on luvannut viedä meidät ikuisesti kestävään val-
takuntaan. Jeesuksen tunteminen on kallein aarre elämässämme.


Ilon aiheita


Kolmannella raamattutunnilla Jarmo jakoi koskettavasti oman 
elämänsä selviytymistarinaa aggressiivisen syövän keskellä ja 
vaikeiden syöpähoitojen läpi.


Asia kosketti monia, koska samassa tilanteessa olleita oli 
kuulijoiden joukossa useita. Tätä aikaamme leimaa kiittämättö-
myys, mutta meillä kaikilla on paljon aihetta syvään kiitokseen.


Psalmi 103 osoittaa meille monia syitä iloita. Kaikki syntim-
me ja sairautemme on kannettu Golgatalla. Kun seuraamme 
Jeesusta, nimemme on elämän kirjassa ja meitä odottaa koti 
ylhäällä.


Meidän tulisi olla kiitollisia myös seurakunnasta. Kun kii-
tollisuus täyttää mielemme, siihen loppuvat meiltä huonot 
kokoukset. Kun elämässä on kohdannut vaikeita asioita, ta-
vallisesta arjesta tulee juhlaa ja osataan iloita elämän pienistä 
asioista.


Neljät kasvot


Tapaninpäivänä Jarmo vei meidät katselemaan Hesekielin ja Ilmestyskirjan mainitsemaa neljää kuvaa.
Ne olivat leijonan, härän, ihmisen ja kotkan kasvot. Nämä kuvaavat Kristusta ja samalla myös meidän 


identiteettiämme Kristuksessa.
Leijona kuvaa rohkeutta ja voimaa, ja tästä voimasta olemme osallisia Pyhän Hengen kautta elämäs-


sämme.
Härkä on uhrieläin. Meidän edestämme on annettu täydellinen uhri Golgatalla, mutta samalla meitä 


haastetaan antamaan elämämme uhrina Herralle, sillä emme ole itsemme omat.
Kotka asuu korkealla, uudistuu jatkuvasti ja yli 100-vuotiaana se saa vielä uudet sulat. Kotkan näköky-


ky on ihmeellinen, se näkee korkealta ja tarkkaan. Meidänkin ajatuksemme tulisi olla ylhäällä, ja mekin 
voimme saada kyvyn nähdä enemmän kun mitä inhimillinen näkökykymme edellyttää.


Taivas kosketti maata


Osanottajat palvelivat omilla kyvyillään ja lahjoillaan juhlavieraita. Kiinassa lähetystyössä oleva Taisto 
Tirronen käytti koskettavia ja herättäviä puheenvuoroja Kiinan herätyksestä. Pyhän Hengen tuoreus vä-
littyi näistä terveisistä ja sai meidät kaipaamaan jotakin samaa kansamme keskelle.


Keittiöväki kattoi meille herkullisen joulupöydän monta kertaa. Jouluvieraiden seuraan liittyi vielä yli 
20 päiväkävijän joukko. Kiitosta kuului monien huulilta niin pöydän antimista kuin myös heidän sydä-
mellisestä tavastaan palvella meitä.


Joulupäivän iltana vietimme rukoushetkeä. Avoimuus, yhteys ja Pyhän Hengen läsnäolo oli todellinen. 
Saimme siunata toinen toisiamme tuleviin päiviin. Ensimmäisenä jouluna taivas kosketti maata, ja jotakin 
samaa koettiin tuossa hetkessä. Joulun Herra oli elävänä todellisuutena keskellämme.


ARJA KOHTAMÄKI TEKSTI


Jarmo Virtanen oli puhujavastuussa.


SEPPO KOHTAMÄKI


JOUKO LAAKSONEN
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Beetlehemissä


Syntymäluolan päälle rakennettu kirkko.


JUHANA LEHMUSKOSKI TEKSTI / / ARJA LEHMUSKOSKI KUVAT


Kävimme tämän vuoden helmikuussa vaimoni 
Arjan kanssa Israelissa, ja vierailimme myös Jee-
suksen syntymäkaupungissa Beetlehemissä.


”Ja tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian syn-
nyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoi-
sensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut sijaa majatalossa.” (Luuk. 2:6–7)


Beetlehemissä esitellään kallioluolaa, jossa Jee-
sus perimätiedon mukaan syntyi. Paikan suojaksi ja 
muistoksi on rakennettu kirkkorakennus, josta joh-
taa portaat alas luolaan. Luolaan on muurattu myö-
hemmin ahdas suuaukko, koska menneinä aikoina 
jotkut olivat ratsastaneet sinne sisään hevosen se-
lässä.


Syntymäkallio ja seimi


Kysymyksessä on oikeastaan luolasto, ja sinne on 
merkitty tähdellä paikka, jossa Marian kerrotaan 
kallion päällä synnyttäneen Jeesus-lapsen. Lähellä 
sijaitsevassa luolahaarassa on seimi, kalliokaukalo, 
josta eläimet söivät rehuaan. Siihen Maria laski ka-
paloidun Jeesuksen.


Seimi on nykyään päällystetty marmorilla, ja sen 
yhteyteen on tehty koristeellisia kaiverruksia. Kun 
Maria ja Joosef saapuivat tähän tilapäismajoitus-
paikkaansa, se oli kuitenkin hyvin vaatimaton ja ar-
kinen paikka ilman nykyistä koristelua.


Jeesus on historiallinen henkilö


Varteenotettavaa vaihtoehtoa Jee-
suksen syntymäpaikaksi ei ole esi-
tetty. Täyttä varmuutta ei tietenkään 
ole siitä, että matkailijoille ja py-
hiinvaeltajille esiteltävä paikka on 
juuri se, jossa Jeesus syntyi.


Paikka puhuu kuitenkin siitä, että 
Jeesus on todella syntynyt maail-
maan työn ja arkielämän keskelle 
meidän Vapahtajaksemme. Hän ei 
ole legenda tai taru vaan todellinen 
historiallinen henkilö.


”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokai-
sen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä.” 
(Joh. 3:16) 


Jeesus tuli juuri sinua varten!


Meillä on lupa tarttua kiinni siihen Jumalan rakkauteen, josta Raa-
mattu kertoo. Meille ei jää mitään mahdollisuutta kuvitella, että 
Jeesus olisi tullut sovittamaan muiden ihmisten synnit mutta ei 
minun. Raamattuhan sanoo: ”… Kristus Jeesus, joka antoi itsensä 
lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.” 
(1 Tim. 2:5–6)


Ota sinäkin tänä jouluna uskon askel ja aseta täysi luottamuksesi 
Jeesukseen, joka rakasti sinua niin paljon, että tuli ihmiseksi ja kärsi, 
kuoli ja nousi kuolleista sinun vuoksesi.


Jeesuksen syntymäpaikka.


Seimi. Beetlehem on mäkistä seutua.








Joulun 


Sinulle
Sanoma







Kun aika oli täyttynyt,
lähetti Jumala Poikansa
Noin helppoako se oli? 
Kuin herätyskello soisi 
ja asiat loksahtaisi 
kukin paikoilleen 
itsestään, sattumalta!


Ei! Mietipäs, malta!


Jumalan taivas on täynnä järjestystä. 
Kaikki, mitä tapahtuu, 
on minuutilleen, tunnilleen, 
jopa sekunnilleen näkyjen täyttymistä:


… ja niin…


Augustus sääti lain verolle panemisesta 
täsmälleen oikeaan aikaan. 
Hänen täytyi se tehdä,
jotta Joosef ja Maria
lähtivät matkaan –
tietämättä profetioista.
Näin he saapuivat Galileasta
ennustuksien paikkaan
ja tietysti oikeaan aikaan.


Tietäjät – viisautta täynnä –
taivaita tutkivat öinä.
Mitä he näkivät?
Kuningastähti ja Juudean tähti
oli kuin yhtä!
He tiesivät kohta,
on Juudeassa syntynyt
maailman hallitsija.


Mutta entäpä sinä?
Muistaako Jumala mitään?
Kun yksinäisyyttäsi itket,
sisimpään kätket
miljoonittain kyyneleitä.


Oi, Hän tietää niin paljon!
Milloin sä nouset,
kävelet, istut.
Mikä on päivien luku,
missä on lastesi suku.


Hän tietää senkin,
kun tukka on harmaantumassa.
Taivaasta seuraa
ja virkkaa:
Nyt lapseni kruunua kantaa.


Tänä jouluna muista:
Jumala tietää
ajan ja paikan,
tämän päivän ja huomisenkin.
Olet yhtenä valituista
matkalla Kuninkaan juhlaan.
Nyt katsele tarkkaan:
Idästä valo jo hohtaa!


Jumalan joulu on kohta.


Väinö Viikilä
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”Kun sä tulet vieraaksemme,
paras joululahjamme!” Juhana


Lehmuskoski


Vuoden odotetuin juhla on nyt käsillä. On lupa hiljentyä ja levätä arkirutiineista. Levon keskellä on hyvä 
pysähtyä myös miettimään, miksi joulua vietetään ja miksi sitä pidetään vuoden suurimpana juhlana.


Varmasti jokainen suomalainen vielä nykyäänkin joutuu jossakin vaiheessa joulunviettoaan tekemisiin 
joulun sanoman kanssa: ”Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11)


Jos käsitämme oikein sen, että meille syntyi noin 2000 vuotta sitten Vapahtaja Beetlehemissä, tämä tosi-
tapahtuma muuttaa koko loppuelämämme. Emme enää voi kääriä häntä muiden joulukoristeiden mukana 
kaappiin odottamaan seuraavaa joulua. Hän jää asumaan ja vaikuttamaan meidän elämässämme, kodissam-
me, työssämme, mielipiteissämme, puheissamme.


Tämä Jeesuksen suuri vaikutus ihmisen elämässä todistaa, että Jeesus elää. Hän ei ole enää seimessä eikä 
edes ristillä. Haudastakin hän nousi ja ilmestyi opetuslapsilleen. Hän on elävä Jumala, joka kutsuu sinua ja 
minua luokseen.


Tässä Joululehdessä on kuva kalliokourusta, joka palveli tuolloin eläinten rehukaukalona, seimenä. Sen 
oletetaan olevan paikka, johon Maria laski Jeesus-vauvan kapaloituaan hänet. Voimme todeta, että se on 
nyt tyhjä.


Seimessä ei ollut siihen aikaan nykyistä koristelua, vaan se oli karu ja arkinen paikka vastasyntyneelle 
Kuninkaalle. Hänelle ei ollut sijaa majatalossa (Luuk. 2:7).


Jeesuksella oli varaa maata vaatimattomassa eläinten seimessä. Tämä kertoo meille, että hän oli ja on 
todellinen Jumala, Jumalan Poika, Jahwe Elohim, eikä hän tarvinnut itsetehostusta eikä toisten tehostusta. 
Hän oli kaikesta huolimatta maailman Vapahtaja (Joh. 4:42; 1 Joh. 4:14) ja ihmisten ainoa toivo (Apt. 4:12). 


Mooseksesta kerrotaan, että hän oli ”nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4 Moos. 12:3). 
Tämä johtui siitä, että Jeesus ei vielä silloin ollut syntynyt ihmiseksi maan päälle. Mooses sanoi: ”Sinun 
keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä 
kuulkaa.” (5 Moos. 18:15)


Siinäkin mielessä Jeesus oli Mooseksen kaltainen, että hän oli nöyrin ihminen maan päällä. Tämä Jeesus 
on kaikkien meidän paras joululahjamme. Mooses kehotti kuulemaan häntä, ja se pitää sisällään myös totte-
lemisen.


Tämä totteleminen on tarkoitettu ja koituu, paitsi Jumalan kunniaksi, myös meidän omaksi parhaaksem-
me. Jeesus tiesi tämän kaiken, ja siksi hän itse kehotti meitä: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” (Matt. 11:29)


Jeesus jätti tässä meille haasteen, jonka voimme ottaa vastaan joulun pyhien aikaan tänä loppuvuonna 
2017. Voimme vähentää joulukiireitämme ja hiljentyä kysymään Jeesukselta, mitä hän tahtoo ja voi tarjota 
ihmiselle.


Joulun Herra itse tahtoo tulla koteihin ja sydämiin. Voit jo kuulla hänen kolkutuksensa: ”Katso, minä 
seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle 
ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20)


Sen parempaa joulujuhlaa ei olekaan, kun Jeesus tulee juhlaan mukaan ja jää luoksemme asumaan.
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JOULUSAARNA


Heikki Huttunen


”Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikan-
sa taivaan alla. Aika on syntyä ja aika on kuolla.”
(Saarn. 3:1, 2) Saarnaaja oli tullut tähän tulokseen, 
että kaikella on aikansa taivaan alla. Ihmisenä me 
olemme sidottuja aikaan ja sen kulumiseen.


Aika on syntyä ja aika on kuolla. Kukaan meistä 
ei ole voinut määrätä omaa syntymänsä ajankohtaa. 
Eikä ihmisellä ole oikeutta päättää omaa kuolinai-
kaansakaan. Nämä asiat ja ajat on Jumala itse säätä-
nyt, siihen meidän on tyytyminen.


Jeesuksen oli aika syntyä tänne maailmaan


”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poi-
kansa, naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 
lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisim-
me lapsen asemaan.” (Gal. 4:4, 5) Jumalan suun-
nitelmat toteutuvat pienintä piirtoa myöten, hänen 
säätämällään ajalla ja tavalla.


Kun Jeesuksen syntymähetki läheni, ei ollut ”sat-
tuman satuttamaa,” että Joosef ja Maria joutuivat 
lähtemään Nasaretista verolle pantavaksi Beetlehe-
min kaupunkiin. Profeetta Miika oli jo ennustanut 
tämän tapahtuman jo 700 vuotta aiemmin Pyhän 
Hengen antaman viisauden kautta.


Jeesus syntyi taivaallisen Isän tahdosta oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Jeesus halusi toteuttaa 
Isänsä tahdon, että me pääsisimme Jumalan lapsen 
asemaan. Joulun ilosanoman ydin on siinä, että Ju-
mala rakastaa luotuaan ihmistä niin paljon, että hän 
lähetti Poikansa tänne maailmaan lunastamaan mei-
dät lain kirouksen alta.


Nyt on sopiva aika


Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan 
vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Sanoo-
han hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja 


Kaikella on määräaika


pelastuksen päivänä sinua auttanut.”
Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” (2 
Kor. 6:1, 2)


Puhutaan ihmisen etsikkoajasta. Se tarkoittaa, että 
silloin Jumala erityisellä tavalla henkilökohtaisesti 
lähestyy ihmistä pelastaakseen hänen iankaikkisuus 
sielunsa. Tämäkin lehden tarkoitus on, että taivaan 
Isä voisi lähestyä sinua, niin että joulun Herra, Jeesus 
Kristus, löytäisi sijaa sinun sydämessäsi Herrana ja 
Vapahtajana.


Jeesus löytää sijaa sydämessä, kun ihminen itse 
avaa hänelle sydämensä oven ja tahtoo Jeesuksen 
tulevan Herrakseen. Jeesus ei tule kenenkään sydä-
meen väkisin.


Aikamme täällä maan päällä päättyy kerran


”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että sai-
simme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12) Israelin kan-
san johtaja Mooses oli erittäin viisas ihminen, niin 
maallisen koulutuksensa kuin Jumalan erämaayli-
opistokoulutuksen saaneena.


Mooses ymmärsi ajallisen elämän rajallisuuden. 
Siksi hän rukouksessa turvautui Jumalaan, että saisi 
viisaan sydämen laskea päivänsä oikein. Mooses tiesi, 
että ajallisen elämän jälkeen hänen on astuttava Juma-
lan eteen.


Ihmisenä herkästi kuvittelemme, että elämää riit-
tää täällä maan päällä loputtomiin. Mekin voimme 
rukoilla, että Jumala antaa meille viisaan sydämen, 
että voisimme elää tämän ajallinen elämän Jumalan 
tahdon mukaisesti ja saisimme siirtyä tästä ajasta 
ikuisuuteen uskossa Jeesukseen Kristukseen.


Iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa on 
paras joululahja, joka saadaan vastaanottaa lahjana 
Jumalan suuresta armosta. Tästä lahjasta, Jeesuk-
sesta, jonka Jumala antoi meille, saamme olla iki-
kiitollisia Jumalalle.
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Jouluevankeliumi
Mutta niinä päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta Augustukselta, että kaikki maailma 
piti verolliseksi laskettaman. Ja tämä veron-laskemus oli ensimäinen, joka tapahtui silloin, kun 
Kyrenius oli maaherra Syriassa.


Ja kukin meni kaupunkiinsa antamaan itsiänsä arvattaa. Niin myös Joseph Galileasta, Natsare-
tin kaupungista, meni ylös Juudeaan, Davidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, sillä hän oli 
Davidin huoneesta ja suvusta, antamaan itsiänsä arvattaa, Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, 
joka raskas oli.


Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että hänen synnyttämisensä päivät tulivat täytetyksi, ja 
hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen, ettei heillä ollut siaa majassa.


Ja paimenet valvoivat siinä paikkakunnassa ja vartioitsivat yöllä laumaansa. Ja katso, Herran 
enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri valaisi heitä, ja he suuresti peljästyivät.


Ja enkeli sanoi heille: älkäät peljätkö! sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva 
kaikelle kansalle: Teille on tänäpäivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kau-
pungissa. Ja tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä.


Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaallisen sotaväen joukko, jotka kiittivät Jumalaa ja sanoivat: 
Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto!


Ja tapahtui, että enkelit menivät heidän tyköänsä taivaasen, niin ne paimenet puhuivat kes-
kenänsä: käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä mikä tapahtunut on, jonka Herra meille 
ilmoitti.


Ja he tulivat kiiruhtain, ja löysivät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka makasi seimessä. 
Kuin he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta sanottu oli, ja 
kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät niitä, mitä heille paimenilta sanottu oli.


Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen sydämessänsä, ja paimenet palasivat, ylistäin 
ja kunnioittain Jumalaa kaikesta, mitä he kuulleet ja nähneet olivat, niinkuin heille sanottu oli.


Luuk. 2:1–20 Vanhan Biblian mukaan
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Esko Kallioniemi


Usko Jeesukseen on enemmän
kuin mielipiteet maan


Tunnetko ihmisiä, joita kutsutaan uskovaisiksi tai 
jonkun seurakunnan nimiliitteellä? Ihmisiä jaotellaan 
erilaisiin ryhmiin ja luokituksiin. Jokaiselle elämänti-
lanteelle ja tapahtumalle on oma nimityksensä ja kaa-
vakkeensa.


Yksi asia yhdistää jokaista tämän maan päällä elä-
vää ihmistä ja saattaa yhteen kaikki kansanryhmät ja 
yhteiskuntaluokat. Jokaisen sisimmässä on kaipuu 
Jumalan yhteyteen. Tarve tuntea Jumala ei ole ope-
tuksen tai informaation seurausta, vaan se on ihmi-
sen perusominaisuus.


Raamattu kertoo, kuinka ihmisen elämään tulee 
erityisiä ajanjaksoja, jolloin Jumala kutsuu häntä 
luokseen. Tätä tapahtumaa kuvaillaan muun muassa 
etsikkoajaksi. Kyseinen aika ei ole minkään pallo-
pelin viimeisten minuuttien kiivas takaa-ajoasema, 
vaan silloin maan ja taivaan Luoja etsii luomaansa 
ihmistä.


Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan ra-
kentamaan jälleen sen yhteyden, jonka synti oli kat-
kaissut heti ihmiskunnan elämän alkumetreillä. Jee-
sus koki samat ilot ja ahdistukset kuin ihmiset hänen 
ympärillään.


Jouluna muistellaan Jeesuksen syntymää ja pää-
siäisenä hänen kuolemaansa. Kuolemallaan Jeesus 
sovitti meidän syntimme, ja etsikkoaikana meitä kut-
sutaan Jeesuksen luokse, jotta saisimme syntimme 
anteeksi.


Meidän osaksemme jää valinta, saako Jeesus ar-
mahtaa meitä syntisiä, vai käännämmekö hänelle 
selkämme. Psalmissa sanotaan, että joka syntinsä 


tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ihmiseltä vaaditaan 
päätös ja tahto, ja Jumala antaa tarvittavan voiman 
toteuttaa tehtyjä valintoja.


Lastenlaulussa sanotaan, että rukous on silta 
luokse Jumalan. Syntisen rukous ei ole mikään kaa-
vanmukainen suoritus, vaan siinä yksinkertaisesti 
ihminen myöntää syyllisyytensä ja pyytää Jeesuk-
selta armoa ja apua.


Uskonelämän ensivaiheissa on äärimmäisen tär-
keää löytää yhteys paikalliseen seurakuntaan. Seu-
rakunnan keskellä on tarjolla Raamatun opetusta, us-
kovien yhteyttä, rukousapua ja kaikkea, mitä uuteen 
elämään tarvitaan. Terve seurakunta on verrattavissa 
perheeseen, sielläkin iloitaan jokaisesta uudesta tu-
lokkaasta. Ainakin niin on tarkoitettu tapahtuvan, 
joskus toki olosuhteet voivat olla toisenlaiset.


Seurakuntayhteys ei kuitenkaan korvaa aikaa, 
jonka jokainen Jeesukseen uskova voi itse viettää 
Raamatun äärellä ja rukousyhteydessä Jumalaan. 
Jumala on meidän taivaallinen Isämme, jota kiin-
nostaa kuulla, mitä hänen lapsilleen kuuluu ja miltä 
heistä tuntuu.


Jeesus tuli maailmaan, jotta me saisimme elää 
vapaina synnin vallasta. Kun omassa sydämessään 
saa kokea vapautta ja iloa, ei kaikki riipu siitä, mitä 
muut ihmiset ajattelevat.


Uskovan on hyvä elää niin, että hänen ympäril-
lään olevat kanssamatkaajat pystyvät arvostamaan 
häntä. Silti oman sielunsa kohtalosta kannattaa 
päättää itse, sillä itse siitä joutuu myös vastaamaan.
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Daniil Popov: ”Arvostakaa 
vapautta, joka teillä on”


MARJA-LEENA KORTELAINEN TEKSTI / / MARTTI KORTELAINEN KUVAT


Jumalan Sanalla on ihmeellinen voima. Se synnyttää herä-
tystä, johdattaa ihmisiä uskoon ja vahvistaa jo uskossa ole-
via. Unohdamme helposti, että Raamattu omalla kielellä on 
vielä monen kansanryhmän kaukainen haave.


Komin Syktyvkarissa asuva vapaan evankelisen Komikirkon pas-
tori Daniil Popov on tehnyt monta matkaa Suomeen. Tällä kertaa 
keväisen matkan keskiössä on hänen opiskelunsa Syktyvkarin yli-
opiston kielitieteen laitoksen suomalais-ugrilaisessa jaostossa.


Tutkimus raamatunkäännöksistä


– Tulin Helsingin yliopistoon heidän kutsustaan etsimään ma-
teriaalia omaa tutkimustyötäni varten. Tutkimustyöni aihe on: 
Kuinka raamatunkäännös vaikuttaa kirjakielen kehittymiseen 
ja säilymiseen. Esimerkkinä minulla ovat suomen-, komin- ja 
udmurtinkielet. Kaksi vuotta sitten ilmestyi ensimmäisen ker-
ran Raamattu udmurtinkielellä.
– Ensimmäinen kominkielinen raamatunkäännös ilmestyi 600 
vuotta sitten Tapani Permiläisen kääntämänä, mutta hänen 
tekstejään ei ole säilynyt meidän päiviimme asti. Useita kertoja 
monet yrittivät kääntää Raamattua kominkielelle, mutta vain 
pieniä osia on käännetty.
– Isäni, Komikirkon perustaja Vasili Popov, käänsi aikanaan 
salaa koko Raamatun. Kieli on muuttunut niistä ajoista, ja uusi 


kominkielinen Raamattu saadaankin julkaisukuntoon muutaman vuoden aikana, Daniil kertoo sujuvalla 
suomen kielellä tutkimuksestaan.
– Suomessa on oma pitkä historiansa lähtien Mikael Agricolasta. Tutkimuksessani katson, kuinka Agrico-
lan kieli ja hengellinen kieli vaikuttivat Suomen kirjakieleen. Perehdyn hengellisen, uskonnollisen kielen 
sanastoon. Vertailen, mitä se on ollut, mitä se on nyt ja mitä tapahtuu komin ja udmurtin kielessä. Tarkoitus 
on myös nostaa esille keskustelua raamatunkäännöksistä, ei pelkästään hengellisellä kentällä vaan myös 
kielitieteilijöiden keskuudessa, Daniil toivoo.


Nuorena vastuuseen


Daniil kertoo olleensa alle 20-vuotias joutuessaan siirtymään seurakunnan johtoon Syktyvkarissa. Vuosien 
aikana hengellisellä kentällä on tapahtunut isoja muutoksia.
– Muutokset Venäjällä ovat tapahtuneet nopeasti. 1990-luvun alussa ihmiset etsivät, ovet avautuivat, oli pal-


Daniil Popov muistuttaa Suomen uskovia kiittä-
mään olosuhteista, joissa työtä tehdään.
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Daniil Popov on nähnyt erilaisia vaiheita 
alueensa hengellisessä työssä.


jon liikehdintää. Ei ollut ongelmia puhua hengellisistä asioista 
TV:ssä, radiossa ja lehdistössä. Ihmiset kuuntelivat, ja myös 
monet virkamiehet ottivat sanoman vastaan. Sitten pikkuhiljaa 
ihmiset kyllästyivät. He olivat varmaan syöneet kerralla liikaa, 
Daniil muistelee.


Daniil on kiitollinen siitä, että Komissa ei ole shamanismin 
tai pakanuskontojen perinnettä. Kansa mieltää itsensä kristi-
tyksi sellaisena kuin he kristillisyyden ymmärtävät. Daniilin 
mielestä Komin nykyinen hengellinen tilanne voisi olla pa-
rempi, sillä herätystä ei ole.
– Ymmärrän herätyksellä, että ihmiset etsivät, tulevat ja pyytä-
vät: antakaa meille leipää. Tällaista ei ole. Pikku hiljaa ihmisiä 
tulee ortodoksi-, baptisti-, helluntai- ja evankelisiin seurakun-
tiin. Jokainen niistä kasvaa hiljalleen. Toki toivon, että kaik-
kien kirkot ja rukoushuoneet täyttyisivät, Daniil toteaa.


Valtio kiristää otetta


– Ennen oli helpompaa järjestää kokouksia vuokraamalla kult-
tuurisali tai kokoontumalla teltassa jossakin kylässä. Tämä oli 
mahdollista 1990-luvulla ja sen jälkeenkin. Sitten valtio alkoi 
kiristää otettaan. Nyt monet näistä avoimista teistä ovat sulkeu-
tuneet. Viimeisen kahden tai kolmen vuoden ajan seurakunnan 
on ollut mahdotonta vuokrata tilaa tai järjestää ulkona hengel-
linen tapahtuma. Siksi rakensimme juuri rukoushuoneen erää-
seen kylään. Tavoitteemme onkin, että jokaisessa kylässä olisi 
oma rukoushuone. Pakko on jotakin tehdä, Daniil pohtii.
– Viime vuonna tuli voimaan laki, joka rajoittaa kirkoissa teh-
tävää työtä. Lakia myös tulkitaan niin, että kotiinsa ei voi kut-
sua ketään puhumaan kristinuskosta. Komin radiossa saamme 
lähettää vielä joka viikko viiden minuutin ohjelman. Nyt tilan-
ne on vaikea, Daniil kuvaa yhteiskunnassa tapahtuneita muu-
toksia.
– Ollessani Suomessa sain viestin, että poliisit ovat käyneet 
kahdessa seurakunnassa tarkastamassa kirjallisuuden. Jokai-
sessa kirjassa pitää olla seurakunnan leima. Jos leima puuttuu, 
seurakunnalle määrätään isot sakot. Lapsilla on seurakunnan 
tilaisuuksiin osallistuessaan oltava joko vanhempi mukana tai 
vanhemman allekirjoittama kirjallinen lupa osallistua hengelli-
seen tapahtumaan. Luvasta pitää käydä ilmi, ettei vanhemmilla 
ole mitään sitä vastaan, että lapselle puhutaan Jumalasta. Lais-
sa lapsille ei ole määrätty selkeää ikärajaa. Panostamme työs-
sämme erityisesti nuoriin niin kaupungeissa kuin kylissäkin. 
Heitä tulee myös seurakuntiin eniten. Järjestämme nuorille eri-
laisia tilaisuuksia, esimerkiksi leirejä ja seminaareja.


Kiittäkää Jumalaa mahdollisuudesta 
julistaa evankeliumia


Me suomalaiset emme ehkä aina osaa ar-
vostaa tarpeeksi hengellistä vapauttam-
me. Tässä Daniil näkeekin selkeän eron 
Komin ja Suomen välillä ja haluaa herä-
tellä meitä suhtautumaan vastuullisesti 
hengelliseen vapauteemme.
– Suomessa voi vapaasti kokoontua ja 
kertoa evankeliumia. Toki teillä on omia 
ongelmia, mutta valtio ei rajoita toimin-
taa kuten Komissa. Arvostakaa vapautta, 
joka teillä on nyt: mahdollisuutta kuun-
nella ja ottaa vastaan Jumalan Sanaa. 
Tämä pitää tehdä nopeasti, koska aina ei 
tule olemaan näin. Ota pelastus vastaan 
heti, kun sitä tarjotaan. Voi tapahtua niin, 
että vaikka ihminen haluaisi kuulla Ju-
malan Sanaa, hän ei voi sitä kuulla eikä 
ottaa vastaan.
– Joskus ihmiset länsimaissa ajattelevat, 
että elämä tulee olemaan aina tällaista. 
Mekin Venäjällä ajattelimme, että vapau-
den aika jatkuu ja voimme aivan vapaas-
ti kertoa evankeliumia. Näin ei ole enää. 
Pitää arvostaa ja kiittää Jumalaa kaikista 
niistä mahdollisuuksista, joita meillä on 
uskoa vapaasti ja julistaa vapaasti Juma-
lan Sanaa missä vaan, Daniil painottaa.
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Joulun odotus
Joulu lähestyy,
jokainen herkistyy.
Onhan ilmassa odotusta joulun,
muistamista monenlaisen touhun.


Odotus pian täyttymyksen saa,
joulun rauhaa ja iloa toisille jaa.
Miten sitä voi itseltä antaa,
ja toisten luokse jotenkin kantaa?


Joku jossakin odottaa saapuvaksi lähimmäistä toista,
odotus täyttyy vai pettymyksen tuo,
hetki aikaa lähimmäiselle suo.
Valo kirkas, toisillekin kynttilästä loista!


Joulun odotus Jeesuksessa täyttymyksen saa,
siihen ilouutiseen yhtyy taivas ja maa.
Joulun Herra sydämessä ja elämässä asustaa
jälkeen joulun astuessa arkeen,
eihän Jeesus-lapsi unohdu ja jää talven hankeen.


Joulun odotus ei ollut turhaa hössötystä moista,
älä unohda lähimmäistä vierelläsi toista.
Joulun kirkas valo, ristiltä elämäämme loista!
Todellisen rauhan antajaa ei löydy toista.


Sari Niemi


Kuva: Martti Kortelainen
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Entä jos joulu 
menikin rikki?


Esko Kallioniemi


Täydellisessä maailmassa lapsuuden joulusta muistuu mieleen lämmin, pul-
lantuoksuinen koti, jossa ainakin joulun ajan onnelliset vanhemmat lapsi-
neen valmistautuvat perheen jokavuotiseen juhlahetkeen. Entä sitten, jos 
tämä maalauksellinen mielikuva ei oikeasti liity millään tavalla ympärillä 
koettuun arkeen?


Joulu tuo mieleen kuvan rauhaisasta juhlasta, jossa on arkisesta päivästä poikkeavia herkkuja pöydässä, 
eikä lahjojen jakoa malteta millään odottaa. Elämä on juuri niin kuin sen kuuluukin olla, tasapainoista rak-
kauden osoittamista toisilleen.


Entä jos todellisuudessa koko joulu onkin pelkkää kaaosta, jonka keskellä pieni ihminen tekee kaikkensa 
selviytyäkseen seuraavaan päivään ja ymmärtääkseen, mitä ympärillä tapahtuu ja miksi?


Sielua puristaa


Talousvaikeudet, läheisten menetykset ja perhekriisit vievät joulumielen helposti mennessään ja tuovat 
murhetta ja ahdistusta tilalle. Häpeä erilaisuudesta voi kasvaa sietämättömäksi taakaksi, sillä varsinkin 
lapsen on vaikea ymmärtää, miksi hänen tilanteensa on toisenlainen kuin muilla ikätovereilla. On hankala 
iloita ja juhlia, jos sielua puristaa.


Suomeen syntyminen on monella mittatikulla tarkasteltuna kuin onnenpotku. Siitä huolimatta tämä ra-
kas, sata vuotta täyttänyt kotimaamme on lukemattomien murheellisten laulujen maa. Suomalainen osaa 
elää syvässäkin tuskan laaksossa ihan omien valintojensa tähden, eivätkä joulunpyhät aina tee poikkeusta 
totuttuun kaavaan.


Älä tee sielullesi vahinkoa!


Jotkut, varsinkin perheen pienimmät, joutuvat usein kärsimään ilman omaa syytään. Jumalan suunnitelmiin 
kuuluvat rauha ihmisten kesken ja hyvät suunnitelmat jokaiselle, mutta ne suunnitelmat eivät aina pääse 
toteutumaan.


Ongelma on ihmisen perustaipumuksessa tehdä syntiä; rikkoa Jumalaa, itseään ja lähimmäisiään vastaan. 
Jos omassa sydämessä ei ole rauhaa, sitä on vaikea luoda ympärilleenkään.


Alakouluvuosinani meidän luokanopettajamme oli mieltynyt erääseen lastenlauluun, ja usein kuunte-
limme sitä. Siinä annetaan toimiva ohje elämän matkalle: ”Tee mitä teet, mutt’ älä sielullesi vahinkoa, 
sillä haavat nuo ei parane, vaikk’ isi kuinka puhaltais’...” Jospa emme olisi niin ahkeria rikkomaan omaa 
sielunelämäämme!


Jeesus muuttaa joulun kauniiksi


Kun katuva syntinen kohtaa Jeesuksen, alkaa sielun haavojen parantaminen. Kuten kaikessa elämässä, rik-
kominen on aina helpompaa kuin kokoaminen. Eheytyminen on sitä helpompaa, mitä vähemmän on ehtinyt 
särkyä.


Onneksi on Jeesus, joka on erikoistunut hankaliin tapauksiin. Hän voi antaa jumalallisen rauhan juuri si-
nun joulunviettoosi, muuttaa ensin sinun mielesi, ajatuksesi ja asenteesi uusiksi. Sen jälkeen 
on mahdollista, että olosuhteet ympärilläsikin muuttuvat kauniiksi jouluksi. Sellaiseksi kuin 
joulu on oikeasti tarkoitettu.
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Joulu tropiikissa
Meille on syntynyt Vapahtaja, ja sitä on syytä juhlia. Kokouksesta ei kiirehditä pois.


RUUT JA JOUKO NYGREN / / TEKSTI JA KUVAT


Jouluaattoilta ei Tansaniassa eroa ulkoisesti mi-
tenkään vuoden muista illoista. Joulun sanoma 
on kuitenkin sama kuin Suomessa: ”Teille on 
syntynyt Vapahtaja!”


Ulkona vallitsee täällä tropiikissa jouluaattoiltana 
täysi pimeys. Vartija valvoo vahtikoirien kanssa, ja 
sirkat sirittävät. Gekko, monenkirjava lisko, pyy-
dystää pikkuötökkää olohuoneen seinältä, ja muo-
vikuusi seisoo paikallaan nurkassa.


Hanget ja korkeat nietokset ovat kaukana, eikä 
Pohjolan tuima tuulikaan puhalla, sillä lämpömittari 
näyttää reilusti yli 30 lämpöastetta ja kosteusmittari 
hipoo satasta. Kahdesta lähimoskeijasta kantautuu 
rukouskutsu.


Suomalainen joulu Tansaniassa


Joulupöytä on katettu. Siinä ovat meidän perheen 
herkut. On porkkanalaatikkoa, mutta lanttua ei ole 
saatavana. On melkein rosollia, josta vain silli puut-
tuu. On karjalanpiirakoita, jos on onnistuttu saa-


maan ruisjauhoa.
Kynttilöitä ei voi juuri polttaa, koska ne taipuvat 


helteessä ja lasittomista ikkunoistamme hiljalleen 
silloin tällöin puhaltava merituuli saattaa sammut-
taa ne.


Vaikka ulkoiset olosuhteet ympärillämme ovat 
kovin erilaiset kuin mihin totuimme lapsuutemme 
jouluissa, olemme pyrkineet tekemään joulusta niin 
”suomalaisen” kuin mahdollista, jotta kolmella 
koko ikänsä Afrikassa viettäneellä lapsellamme oli-
si käsitys siitä, miten joulua vietetään vanhempien 
kotimaassa.


Joulun sanoma on sama


Joulun sanoma on kuitenkin sekä täällä että teillä siellä 
Suomessa sama: ”Teille on syntynyt Vapahtaja!” Tä-
män valtaisan, elämämme mullistaneen ilosanoman 
tähden olemme täällä tropiikissa.


Tansaniassa joulu on enemmän seurakuntaper-
heen kuin perheen juhla. Aattoiltana kokoonnutaan 
usein yhteen ja vietetään yö yhdessä rukoillen ja 
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ylistäen Jumalaa valtavasta joulun 
lahjasta, Jeesuksesta.


Joulupäivän juhlajumalanpalveluk-
sen jälkeen usein syödään yhdessä 
tansanialaista kansallisruokaa, pilauta, 
muun muassa kardemummalla, kane-
lilla ja valkosipulilla maustettua riisiä.


Kokoushuoneet on usein koristeltu 
värikkäillä vaatekappaleilla tai kiil-
tävillä joulunauhoilla, ja joululaulut 
kaikuvat. Uskovat ovat pukeutuneet parhaimpiin-
sa, sillä vaikka täällä ei olekaan vallalla sellainen 
lahjakulttuuri kuin siellä Suomessa, kaikki puke-
vat jouluaamuna uuden, vaikkapa jonkun toisen jo 
käyttämän, vaatekappaleen. Jouluna järjestetään 
seurakunnissamme myös suuria seminaareja.


Hienoissa joulujuhlissa


Erään joulun alla saimme kutsut kaksiin juhliin. En-
simmäinen juhla oli järjestetty Suomen suurlähetti-
lään upeaan virka-asuntoon, joka oli koristeltu to-
della kauniiksi. Kutsua kunnioittivat läsnäolollaan 
sekä Suomen silloinen presidentti että Tansanian 
silloinen presidentti.


Kutsuvieraat olivat eri maiden diplomaattikuntaa 
sekä tavallisia Suomen kansalaisia. Puheet olivat 
hienoja ja musiikkiesitykset hiottuja, vieraat olivat 
pukeutuneet saamiensa ohjeiden mukaisesti ja ruo-
ka oli kerrassaan maittavaa. En siltikään tuntenut 
kuuluvani tuohon joukkoon. Joulun Herra ei ollut 
mukana noiden juhlien puheissa.


Syrjäkylän juhlassa


Toiseen juhlaan matkasimme jouluaamuna. Jo var-
hain pakkasimme autoon lapset ja matkalla tarvitta-
vat vedet ja eväät, olihan edessämme monen tunnin 
matka tiellä, jota voisi kutsua pikemminkin kynnös-
pelloksi.


Saavuimme Msanga-nimiseen syrjäiseen mus-
limikylään, jossa eräs innokas evankelistamme oli 
aloittanut työn. Kokouspaikaksi oli saatu paikal-
lisen koulun luokkahuone. Ulkoisesti tilaisuus ei 
näyttänyt juhlalta. Luokka oli suorastaan ankea, 
harmaat tiiliseinät, epäsiisti taulu ja kolkot penkit.


Kun alkulaulut yhdessä ja erikseen oli laulettu, 
alkoi todistuspuheenvuorojen vuoro afrikkalaiseen 
tapaan. Aina sunnuntain aamukokouksessakin on 
todistusten aika, jolloin seurakuntalaiset saavat ly-
hyesti käydä kertomassa, mitä hyvää Jeesus on teh-
nyt heille kuluneella viikolla.


Pikku mummon todistus


Ensimmäiseksi luokan eteen kipitti pikkuinen 
mummo, joka ei inhimillisesti katsoen kuulunut ja-
losukuisiin yksilöihin. Pikku mummu aloitti todis-
tuksensa sanomalla: ”Minä niin rakastan Jeesusta.”


Katsoin tuon mummun olemusta. Kengätkin hä-
nellä oli, tosin ne olivat väärissä jaloissa. Ne liene-
vät olleet hänen elämänsä ensimmäiset. Sydämeni 
iloitsi, kun tajusin, että tänne minä kuulun! Näissä 
juhlissa rakastetaan ja kehutaan joulun Herraa, ja 
tämä on minun paikkani.


Kun kokous aikanaan loppui, laskeuduimme 
joen rantaan, jossa juhlinta jatkui kastejuhlalla. 
Syötyämme herkullista pilauta ja tervehdittyämme 
kylän johtoa suuntasimme kotimatkalle, väsyneinä 
mutta hyvillä mielin, kuten on tapana onnistuneiden 
juhlien jälkeen.


Loppuelämäni muistan tuon Msangan kylän pik-
kuisen mummun, joka niin rakasti Jeesusta.


Jouluilon aihe


Toivomme, että Sinun joulusi päällimmäinen ilon-
aihe tänä jouluna saavat olla Jeesuksen hyvyys sekä 
rakkaus häntä kohtaan. Hän on syntynyt Vapahta-
jaksi ja tarjoaa tänäkin jouluna lahjoista suurinta, 
sydämen vapautta, vapautta synnistä ja pelosta, niin 
täällä Tansaniassa kuin siellä Suomessakin.


Joulukirkkoon tullaan aina ”ykköset yllä”. Olipa kokous sitten puun alla 
(kuten tässä Sakuzin kaupunkialueella) tai ihan oikeassa rakennuksessa. 
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Vain yksi tie taivaaseen


Veikko Antikainen


Kaikki ihmiset ovat joutuneet toivottomaan synnin orjuuteen. Jumala 
on kuitenkin valmistanut pelastuksen. Hän lähetti ensimmäisenä joulu-
na maailmaan Lunastajan, jonka oli määrä toimia Jumalan Uhrikarit-
sana.


Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 
1:29) Jeesuksen uhrikuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä ja hänen maahan vuotanut verensä ovat to-
disteena syntien sovituksesta.


Raamattu sanoo: ”Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli 
meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä 
Kirjoitusten mukaan.” (1 Kor. 15:3–4)


Tyhjä hauta todistaa, että hän voitti kuoleman ja nousi ylös. Hän ilmestyi omilleen 40 päivän aikana. Tä-
män todistajia olivat apostolit ja muut Jeesuksen opetuslapset. Apostolit myös näkivät, kun Jeesus otettiin 
taivaaseen Isän, lähettäjänsä luokse voittajana.


”Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puo-
lelle.” (Mark. 16:19) 


Kuinka voi tulla Jumalan lapsen asemaan?


Jeesus kertoi fariseus Nikodeemukselle, kuinka tullaan Jumalan lapseksi: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.’” (Joh. 3:3)


Apostoli Paavali selittää, miten tämä voi toteutua käytännössä: ”Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuu-
leminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10:9, 10, 17)


Lahjavanhurskaus Jumalan edessä


Tämän vanhurskauden saa syntinen lahjana sillä hetkellä, kun tapahtuu uudestisyntymisen ihme. Jumala 
julistaa hänet vanhurskaaksi vapauttaen hänet samalla synnin syyllisyydestä Jeesuksen Kristuksen sovitus-
työn tähden.
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Jeesuksen pyhä veri vuoti Golgatan keskim-
mäisellä ristillä meidänkin syntivelkamme mak-
suksi. Uudestisyntymän hetkellä syntimme laske-
taan hänelle kuuluviksi, ja meidän hyväksemme 
luetaan Jumalan Pojan Jeesuksen vanhurskaus.


Vain yksi nimi


”Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jee-
sukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei 
tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat teh-
neet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mut-
ta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armos-
taan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armois-
tuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaak-
seen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa 
kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta en-
nen tehdyt synnit.” (Room. 3:22–25)


”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Juma-
lan armolahja on iankaikkinen elämä Kristukses-
sa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 
6:23)


”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä (kuin 
Jeesus), jossa meidän tulisi pelastua.” (Apt. 4:12)


Kuka Jeesus?


Apostoli Pietari ilmoittaa Jerusalemissa helluntaipäivän saarnassaan, kenestä Jeesuksesta on kysymys:
”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. 


Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isäl-
tä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja 
kuulette. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hä-
net Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” (Apt. 
2:32–33, 36)


Tule tämän Jeesuksen luokse. Ainoastaan Jeesus voi antaa ihmiselle synnit an-
teeksi, sillä hän maksoi niistä täyden hinnan, oman verensä. Hän odottaa sinua.


Kuule vielä Jeesuksen omat sanat: ”Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee 
minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” 
(Joh. 6:37)


”Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ’Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun ope-
tuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa 
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.’” (Matt. 28:18–20)


RISTIN KANSAN ARKISTO
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Ihmisvaras


Jokaisen ihmisen sisimmässä on merkki, joka ker-
too, kenen omistuksessa hän on.


Jossakin tunturin kupeella on porotokka kaivautunut 
paksuun luminietokseen. Porot kuopivat jäiseen han-
keen kuoppia saadakseen henkensä pitimiksi syvällä 
hangen alla olevaa jäkälää.


Porovarkaat


Porotokan läheisyydessä hiipii pari miestä; he ovat 
varkaita. Toinen heistä lähestyy, ottaa olkapäällään 
riippuvan suopungin käteensä, ja samassa se lentää 
komeana kaarena lähinnä olevaa poroa kohti. Suo-
punki tarttuu tiukasti poron sarviin.


Miehet sitovat vastaan rimpuilevan eläimen puu-
hun. Toinen heistä ottaa puukon käteensä. Hän ei kui-
tenkaan teurasta eläintä.


Poron korvaan on jo sen vasana ollessa leikattu 
muutama pieni lovi. Se on merkki, joka osoittaa, kuka 
on poron omistaja. Miehet tarkastelevat korvaa het-
ken, sitten pari nopeaa puukonviiltoa, ja merkki on 
muuttanut muotoaan.


Varas laittoi poron korvaan oman poromerkkinsä. 
Poro vaihtoi omistajaa. Korvassa oleva merkki osoittaa 
sen kuuluvan varkaalle.


Vanhan kyyn omistuksessa


“Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan 
ja tuhoamaan.” Nämä sanat on meidän Herramme 
lausunut pimeyden ruhtinaasta, ihmisvarkaasta.


Jo ihmiskunnan aamussa tämä varas saapui Eede-
nin paratiisiin. Sen tarvitsi vain tehdä ihmiseen omis-
tusmerkkinsä, ja ihmisestä tuli hänen omaisuuttaan.


Sinä hetkenä, jona ensimmäinen ihminen teki synnin 
rikkomalla Jumalaa vastaan, hän sai myös sisimpäänsä 
sielunvihollisen puukosta haavan, joka todisti ihmisen 
siirtyneen Jumalan omistuksesta paholaisen, vanhan 
kyyn omistukseen. Varas oli täysin onnistunut.


Samalla omistusmerkinnällään sielujen varastaja 
on merkinnyt jokaisen ihmisen. “Kaikki ovat syntiä 
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.”


Anteeksiantajan puoleen


Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu.” Niinpä Ju-
mala antoi oman Poikansa ihmiskunnan syntien 
sovitukseksi. Jeesus syntyi ensimmäisenä jouluna 
ihmiseksi. “Sillä niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yk-
sikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.”


Sielunvihollisen omistuksessa oleva, syntitah-
roilla merkitty ihminen saa kääntyä syntien an-
teeksiantajan, Jeesuksen puoleen. Jumalan Sana 
vakuuttaa: “Joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi 
hänen nimensä kautta.”


Omistusmerkintä vaihtuu jälleen oikeaksi. Syn-
nin tahroista puhdistettuun sydämeen Jumala an-
taa Henkensä todistukseksi Jumalan lapseudesta.


Jumalan omaisuutta


Me tiedämme olevamme Jumalan lapsia ja ian-
kaikkisen elämän perillisiä. Vielä tärkeämpää on 
kuitenkin se, että meissä asuva Jumalan Henki on 
merkkinä Jumalalle, että me olemme hänen omai-
suuttaan.


Kuoleman hetkellä me siirrymme lopullisesti 
omistajallemme, sille, jonka merkki meillä on si-
simmässämme.


Syntitahroilla merkitty ihminen on iäisyydes-
sä siellä, missä sielujemme vihollinen on. Verellä 
pesty, Jumalan Hengellä sinetöity Herran oma saa 
sen sijaan siirtyä paratiisiin Kristuksen luo.


COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
MATTI KUMPULAINEN / / TEKSTI
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Lauluja toisenlaisesta maailmasta


STUDIO KUVASTELLA/MARJA-LEENA HUIKURI
Paavo ja Ulla Pihlainen ovat hengellistä musiikkia te-
kevä ja esittävä aviopari Karstulasta. He ovat kokeneet 
Jumalan johdatuksen siinä, että saavat yhdessä palvella 
musiikillaan evankeliumin asialla. Viime vuoden syksyl-
lä he viettivät yhteisen taipaleensa 20-vuotisjuhlaa.


– Teiltä on ilmestynyt uusi äänite nimeltään ”Toisenlainen 
maailma”. Mistä levyn nimi juontuu? kyselen Ulla ja Paavo 
Pihlaiselta istuuduttuamme saman pöydän ympärille.
– Cd:llä on samanniminen laulu. Siinä kuvataan ihmettä, jon-
ka voi löytää rukouksessa kohtaamalla Jeesuksen ja hänen 
todellisuutensa. Se on toisenlainen maailma, jossa ihminen 
saa kokea syntien anteeksisaamisen ja siitä seuraavan ilon, 
rauhan ja tarkoituksen elämälle, Ulla ja Paavo kiteyttävät lau-
lujen sanoman.


Cd:n kannessa on taustalla risti, joka kuvaa toisenlaista 
maailmaa. Kaikki 15 laulua ovat Paavon saamia, ja niissä 
sanoitus nousee joko omasta elämäntilanteesta tai suoraan 
Raamatusta. Raamatun jakeita on koottu myös cd:n vihko-
seen johdannoksi laulujen kuunteluun.


Laulut kertovat Jumalan huolenpidosta, Jeesuksen sovitus-
työstä, toivosta ja taivaasta sekä ovat rohkaisemassa kuulijaa. 
Laulujen aihepiiri kattaa koko hengellisen elämän alueen, 
niin perusevankeliumin ilosanoman kuin lähetystyön ja Jee-
suksen takaisintulonkin. Mukana on myös kaksi psalmiteks-
teihin sävellettyä laulua.


Lauluja 20 vuoden aikana


Paavo kertoo laulujen synnystä:
– Otan kitaran tai luen Raamattua, ja yhtäkkiä laulu alkaa soida. Se toimii molemmin päin. Joskus sävel 
tulee ensin ja sitten sanat. 
– Sen jälkeen nuotitan laulut, harjoittelemme yhdessä ja yritämme löytää kullekin 
laululle oman tavan tulkita sitä, Ulla jatkaa. – Vuosien aikana meille on hioutunut 
oma tyyli tehdä musiikkia.


Uudella levyllä, joka on tällä kertaa omakustanne, on ollut tavanomaista pidem-
pi tie, ennen kuin se vihdoin saatiin valmiiksi. – Äänitysprojektin alkuvaiheessa 
tuli mutkia matkaan, kun ensimmäinen äänittäjä kuoli vakavaan sairauteen. Projekti 
eteni, kun löysimme uudet äänittäjät ja tekijät cd:lle. Käytännössä aloitimme kaiken 
alusta, Ulla ja Paavo kertovat.


Äänityksessä aluksi Paavo lauloi Ullan säestäessä joko flyygelillä tai sähkö-
pianolla. Sen jälkeen ammattilaiset tekivät soitinnuksia. Levyllä soolosoittimina 
kuullaan muun muassa viulua, klarinettia, pasuunaa ja akustista kitaraa.


KAIJA TURUNEN / / TEKSTI


Ulla ja Paavo Pihlainen.
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Lauluja toisenlaisesta maailmasta


Uusin äänite on pariskunnan kolmas. Li-
säksi viime vuonna ilmestyi 20-vuotisjuhla-
kooste. Elokuussa 2016 Karstulan lukion au-
ditoriossa vietetty 20-vuotistaiteilijajuhla oli 
Pihlaisille yksi elämän mukavia kohokohtia. 
Auditorio oli ääriään myöten täynnä väkeä. 
Evankeliumin ilosanoma Jeesuksen antamasta 
pelastuksesta oli tilaisuudessa vahvasti esillä.


Elämä muuttui


Paavo kertoo omasta uskoontulostaan:
– Sain yksinäisyydessä rukouksen kautta ottaa 
vastaan pelastuksen. Se tapahtui vuonna 1994. 
Siinä hetkessä sain kokea, että synnit annettiin 
anteeksi ja tietoisuus Jumalan olemassaolosta 
selvisi yhdessä hetkessä. Jeesus tuli sydämeeni 
asumaan.


Elämänmuutos Paavon kohdalla oli suuri. 
Tämän jälkeen hän alkoi saada lauluja ja halusi 
niiden kautta jakaa löytöään myös muille. Ulla 
taas oli saanut kasvaa uskovaisessa kodissa ja 
oli tehnyt oman ratkaisunsa Jeesuksen puoleen 
seurakunnan kesäleirillä jo lapsena. Hän toteaa-
kin, että elämä on ollut turvallista ja mielenkiin-
toista taivaan Isän johdatuksessa ja huolenpidossa.


Musiikkimatkoja


Paavo ja Ulla ovat palvelleet evankeliumin asialla oman kotiseurakuntansa Karstulan Helluntaiseura-
kunnan musiikkivastuissa. Lisäksi he ovat musisoineet toreilla kesäisin ja pienimuotoisissa tilaisuuk-
sissa sekä monissa tapahtumissa eri puolilla maata yli seurakuntarajojen aina Espanjaa myöten. Matkan 
varrelle on mahtunut myös muun muassa TV-esiintymisiä sekä kirkko- ja hyväntekeväisyyskonsertteja.
– Alkuaikoina teimme musiikkimatkoja tosi tiuhaan, mutta lasten ollessa pieniä matkat jäivät vähemmälle 
ja musiikkityö suuntautui enemmän paikalliselle tasolle. Myös perheen lapset harrastavat musiikkia.


Jumalan uskollisuus on kantanut


Päällimmäinen tunne pariskunnalla on kiitollisuus Jumalan huolenpidosta yhteisessä elämässä. Hienoa 
elämässä on saada kertoa ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta musiikin välityksellä. Ilo 
heille tulee siitä, kun joku toinenkin löytää pelastuksen Jeesuksessa.
– Kaiken kaikkiaan elämä on ollut erittäin rikasta Jumalan johdatuksessa. Sydämessä on varmuus siitä, 
minne olemme matkalla, ja tietoisuus siitä, että Jeesus kulkee vierellä. Se antaa rauhan ja luo turvalli-
suutta myös muuttuvassa maailmassa, Ulla ja Paavo tietävät omasta kokemuksestaan.
– Sinäkin voit kokea toisenlaisen maailman Jumalan kanssa, Pihlaiset innostavat lopuksi lehden lukijoita.







– Vieläkö sinä olet ”se naurava”, kysyi eräs ystävä, kun hän vuosien 
jälkeen näki Paula Eerolan. Paula on ollut aina iloinen luonteeltaan, 
elämän vastoinkäymisistä huolimatta.


Lapsuutta


Paula syntyi Vehmaalla kivityömiehen perheeseen. Paulan äiti kuoli 
hänen ollessaan alle neljävuotias. Paulan isälle hänen vaimonsa kuo-
lema oli järkytys, ja hän muutti asumaan kauemmas.


Kolmesta lapsesta nuorin oli vasta viiden kuukauden 
ikäinen vauva. Tytöt joutuivat eri paikkoihin sukulaisten 
luo asumaan.


Paulan isoäiti eli mamma opetti heille rukouksia, ja hän 
muisti aina siunata ruokansa. Surun ja kaipauksen keskel-
lä isä omalla tahollaan tuli uskoon Herraan Jeesukseen ja 
tilasi tyttärelleen Hyvä Paimen -lehden. Tuota hengellistä 
lastenlehteä Paula sitten mamman kanssa luki.


Nuoruutta


Rippikouluaikaan isä kävi hakemassa Paulan kauppakou-
luun Hämeenlinnaan. Siellä Paula kävi hengellisissä ko-
kouksissa, mutta henkilökohtaiseen uskonratkaisuun kehot-
taminen ärsytti häntä. Paula koki sen uskon tyrkyttämisenä.


Sydämeen vuosien varrella kylvetty Jumalan Sana teki 
kuitenkin tehtävänsä. Jumalan rakkaus veti puoleensa, ja 
niinpä noin parikymppisenä Paula koki, ettei hän kuulu 
maailmaan ja sen tanssipaikoille vaan Jumalan perhevä-
keen. Hän antoi elämänsä Jeesukselle. Paula kävi hengel-
lisissä tupakokouksissa, ja hänen suustaan kuultiin usein 
iloinen todistus Jeesuksesta.


Oli elokuinen aurinkoinen ja lämmin ilta Uudessakau-
pungissa 1951. Merenrannalle oli kokoontunut paljon ih-
misiä. Heikki Lahti julisti siellä Jumalan Sanaa ja piti 
kastekokousta. Siellä Paulakin sai käydä kasteella, sillä Raamatussa sanotaan: ”Joka uskoo ja kastetaan, se 
pelastuu.


Työpaikat vaihtuivat. Paula työskenteli 16-vuotiaana paitatehtaalla Hämeenlinnassa. Välillä hän oli Tu-
russa eräässä perheessä apulaisena. Siitä ajasta iloisella Paulalla on muistikuva: Pullaa ja lapsia. Välillä 
Paula oli töissä köysitehtaalla. Vuonna 1956 hän meni töihin Ahveniston parantolaan Hämeenlinnan lähelle, 
ja siellä hän työskenteli noin kuusi vuotta. 


Paula Eerola syntymäpäiväsankarina.


ARJA LEHMUSKOSKI TEKSTI / / PAULA EEROLAN ARKISTO KUVAT
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Elämänpäivien ketju on kallis
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Paula Eerola.


Antero Eerola.


Avioliitto


Parantolaan tuli potilaaksi Antero Eerola. Anteron silmät osuivat 
heti pirteään Paulaan, ja hän halusi tutustua Paulaan läheisemmin-
kin. Paula ei heti suostunut, kun ei ollut varma miehen hengelli-
sestä tilasta.


Jonkin ajan kuluttua Arvo Linnanmäki kastoi uskoon tulleen 
Anteron. Avioliitto solmittiin 27.5.1961, ja heidän yhteiseloaan 
kestikin sitten viisikymmentä vuotta. Jumala oli mukana elämän 
myötä- ja vastoinkäymisissä.


Paula kasvatti miehensä kanssa kanoja 35 vuotta. Kanan-
munista suurin osa myytiin Munakunta-nimiseen tukkukaup-
paan, lisäksi oli merkittävää kotimyyntiä. Paula oli uskovaisena 
niin omantunnontarkka, että hän kirjasi ylös jokaisen myynnin, 
mitä välillä asiakkaatkin ihmettelivät. Tulot piti itse ilmoittaa 
verottajalle. Työtä riitti aamusta iltaan.


Anteron elämää varjosti toisen keuhkon toimimattomuus 
nuorena sairastetun tuberkuloosin seurauksena, mutta hän oli 
sisukas ja huolehti kunnostaan liikkumalla ahkerasti. Untuvik-
kojen lämpölamppujen huolellinen seuranta ja kanalan desin-
fiointi olivat hänen vastuullaan, samoin talouden paperityöt ja 
kirjanpito.


Haastatteluhetkellä Antero-puolison kuolemasta on kulunut 
kuusi vuotta.
– Jälleennäkemisen toivo tuo iloa myös puolison kuoltua, sanoo 
Paula ja näyttää Anteron nuoruusaikaista kuvaa.


Jumala pitää huolen omistaan


Eläkkeellä ollessaan Paula otti hoitoonsa Anteron muistisai-
raan sisaren, ja hoitojakso kesti lähes yhdeksän vuotta.


Jumala on lähettänyt apureitaan Paulan elämään juuri oikealla 
hetkellä ja auttanut tapaturmien ja sairauksienkin keskellä. Jou-
luna 2008 Paulan lonkka murtui hänen kaatuessaan liukkaalla 
pihalla. Hänet vietiin sairaalaan leikkaukseen, mutta särky nil-
kassa vaan jatkui sen jälkeenkin. Uskovat ystävät rukoilivat ku-
ten myös puoliso Antero. Rukouksen jälkeen Paula nukahti, ja 
sen jälkeen hän ei enää tarvinnut särkylääkkeitä.


Raamatussa puhutaankin siitä, kuinka saamme jättää kaikki 
murheemme Kaikkivaltiaan Jumalan huoleksi, sillä hän rakas-
taa meitä ja tahtoo johdattaa elämäämme. Tästä Jumalan rak-
kaudesta kertoo Paulan iloinen katse tänäänkin.


Elämänpäivien ketju on kallis
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Joulu, itsenäisen Suomen suurin juhla


Erkki Hietanen


Joulua on maassamme vietetty jo satoja vuosia Jeesuksen 
syntymäjuhlana.


Joitakin häiritsee se, että vuodenaika ei ole juuri se oikea, jol-
loin Jeesus syntyi. Israelin matkalla kävimme kahdella eri Gol-
gatalla. Ei olla yksimielisiä paikasta, missä Jeesuksen ristin-
kuolema tapahtui.


Oppaamme kuitenkin sanoi viisaasti: ”Emme ole paikkojen 
palvojia. Se ei ole oleellista, missä ja milloin se tapahtui, vaan 
se, että se tapahtui ja miksi se tapahtui!”


Aisakellot helkkäsivät


Menneinä vuosikymmeninä joulukirkkoon mentiin hevoskyy-
dillä. Vain harvoilla oli sellainen ylellisyys kuin auto. Aamu-
varhaisella aisakellot helkkäsivät kylän raitilla, kun kansa rien-
si Sanan kuuloon.


Joulupäivä pyhitettiin kokonaan joulun sanoman äärelle. Sil-
loin oltiin kotona, ja vasta tapaninpäivänä oli lupa lastenkin 
mennä kavereidensa luo. Joulukirkko kuuluu edelleen monen 
joulunviettoon.


Tärkeintä joulussa


Joulun sanoma sen syvimmässä merkityksessä ei ole kaikille 
juhlan pääasia. Tunnelmointi vastasyntyneen Vapahtajan sei-
men äärellä jää sanoman sisällöksi. Jeesus-lapsi otetaan jostakin 
komeron hyllyltä jouluksi ”esille”, ja sinne se pannaan takaisin 
odottamaan seuraavaa joulua.


Vielä ikävämpi on se tilanne, että joulun merkitys jää koko-
naan ilman huomiota. ”Suun ruoka, juoma, meno muu, laps` 
hankeen hukkuu, unhoittuu”, lauletaan vanhassa joululaulus-
sa. Hyvä ruoka, lahjat ja yhdessäolo läheisten kanssa kuuluvat 
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Joulu, itsenäisen Suomen suurin juhla


kyllä joulunviettoon, mutta ei tule unohtaa juhlan tärkeintä, 
Jeesuksen syntymää.


Lapsuuden kodin joulut


Joulun sanoma lapsuudenkodissamme oli tärkeällä paikalla 
siitä asti, kun vanhempani tulivat uskoon vuonna 1958.


Ulkonaisesti joulut olivat vaatimattomia. Kahdeksanlapsises-
sa perheessä joululahjat eivät olleet erikoisia, mutta äidin val-
mistamat joulut ovat rakkaina muistoissa.


Kuusen haku isän kanssa on jäänyt lähtemättömästi mie-
leeni. Joulun tunnelma tuoksuineen ja makuineen ei koskaan 
unohdu.


Joulu 1981


Oman perheeni jouluihin ei joulukirkko kuulunut. Joulua vie-
tettiin niin kuin yleensä suomalaisissa kodeissa vietetään. Jou-
luruoat, lasten joululahjat, joulupukki ja lapsuuden kodissa 
vierailut kuuluivat joulujen ohjelmaan. Joulun todellinen sa-
noma ei ollut läsnä.


Joulu 1981 oli perheessämme aivan toisenlainen. Lokakuussa 
saimme vaimoni Ailan kanssa kokea ihmeistä suurimman, tulla 
uskoon! Se mullisti elämämme kokonaan. Joulun Herrasta Jee-
suksesta tuli joulun pääasia.


Toki jouluun liittyvät muut perinteet olivat senkin jälkeen 
mukana, mutta eivät enää keskeisenä. Joulun merkitys sai ai-
van uudet ulottuvuudet. Ymmärsimme, että joulu ja pääsiäinen 
liittyvät yhteen. Jeesus syntyi tähän maailmaan yhtä tarkoitus-
ta varten, kuollakseen ristillä syntiemme sovittajana. Jeesus ei 
enää ollutkaan vain pieni hellyttävä seimen lapsi vaan Herra ja 
Vapahtaja!


Teille on syntynyt Vapahtaja!


Jälleen saamme hiljentyä suuren totuuden edessä, jonka enkeli 
kuulutti Beetlehemissä noin 2000 vuotta sitten.


”Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, 
joka on tuleva kaikella kansalle: teille on tänä päivänä synty-
nyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.”
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Beetlehemissä


Syntymäluolan päälle rakennettu kirkko.


JUHANA LEHMUSKOSKI TEKSTI / / ARJA LEHMUSKOSKI KUVAT


Kävimme tämän vuoden helmikuussa vaimoni 
Arjan kanssa Israelissa, ja vierailimme myös Jee-
suksen syntymäkaupungissa Beetlehemissä.


”Ja tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian syn-
nyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoi-
sensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut sijaa majatalossa.” (Luuk. 2:6–7)


Beetlehemissä esitellään kallioluolaa, jossa Jee-
sus perimätiedon mukaan syntyi. Paikan suojaksi ja 
muistoksi on rakennettu kirkkorakennus, josta joh-
taa portaat alas luolaan. Luolaan on muurattu myö-
hemmin ahdas suuaukko, koska menneinä aikoina 
jotkut olivat ratsastaneet sinne sisään hevosen se-
lässä.


Syntymäkallio ja seimi


Kysymyksessä on oikeastaan luolasto, ja sinne on 
merkitty tähdellä paikka, jossa Marian kerrotaan 
kallion päällä synnyttäneen Jeesus-lapsen. Lähellä 
sijaitsevassa luolahaarassa on seimi, kalliokaukalo, 
josta eläimet söivät rehuaan. Siihen Maria laski ka-
paloidun Jeesuksen.


Seimi on nykyään päällystetty marmorilla, ja sen 
yhteyteen on tehty koristeellisia kaiverruksia. Kun 
Maria ja Joosef saapuivat tähän tilapäismajoitus-
paikkaansa, se oli kuitenkin hyvin vaatimaton ja ar-
kinen paikka ilman nykyistä koristelua.
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Jeesus on historiallinen henkilö


Varteenotettavaa vaihtoehtoa Jee-
suksen syntymäpaikaksi ei ole esi-
tetty. Täyttä varmuutta ei tietenkään 
ole siitä, että matkailijoille ja py-
hiinvaeltajille esiteltävä paikka on 
juuri se, jossa Jeesus syntyi.


Paikka puhuu kuitenkin siitä, että 
Jeesus on todella syntynyt maail-
maan työn ja arkielämän keskelle 
meidän Vapahtajaksemme. Hän ei 
ole legenda tai taru vaan todellinen 
historiallinen henkilö.


”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokai-
sen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä.” 
(Joh. 3:16) 


Jeesus tuli juuri sinua varten!


Meillä on lupa tarttua kiinni siihen Jumalan rakkauteen, josta Raa-
mattu kertoo. Meille ei jää mitään mahdollisuutta kuvitella, että 
Jeesus olisi tullut sovittamaan muiden ihmisten synnit mutta ei 
minun. Raamattuhan sanoo: ”… Kristus Jeesus, joka antoi itsensä 
lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.” 
(1 Tim. 2:5–6)


Ota sinäkin tänä jouluna uskon askel ja aseta täysi luottamuksesi 
Jeesukseen, joka rakasti sinua niin paljon, että tuli ihmiseksi ja kärsi, 
kuoli ja nousi kuolleista sinun vuoksesi.


Jeesuksen syntymäpaikka.


Seimi. Beetlehem on mäkistä seutua.
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Joulumietteitä Mertiörannasta


Mertiörannan joulunvietto on ollut suosittu tapahtuma.


Aatonaaton iltapäivä vuonna 2016 
kokosi noin 60 henkeä viettämään 
joulua Jämijärven Mertiörantaan. 
Väki kokoontui eri puolilta maa-
tamme. Oli ilo nähdä monia ystä-
viä, joille oli tullut jo perinteeksi 
viettää joulua täällä, ja monille 
tämä oli ensimmäinen kerta.


Aatonaaton illassa tutustuimme en-
sin toisiimme. Saimme kuulla monia 
ihmeellisiä kertomuksia siitä, miten 
he olivat löytäneet tiensä Jeesuksen 
yhteyteen. Hyvin avoimesti monet 
kertoivat sisimpänsä tuntoja. Eräs to-
tesikin, että saimme olla mukana mie-
lenkiintoisessa ”vanhan ajan todistus-
kokouksessa”.


Todellinen taivaskanava


Puhujavastuussa olivat isäntäparin lisäksi Jarmo ja Marja Virtanen. Jouluaattona kuulimme Jarmon 
ensin lukevan meille jouluevankeliumin Rauman murteella.


Ensimmäinen raamattutunti vei meidät sen tosiasian äärelle, että ensimmäinen joulu oli historiamme 
suurin tapahtuma, josta koko ajanlaskummekin on aloitettu.


Tätä tapahtumaa edelsi voimallinen Jumalan lähettiläiden, enkelien, ilmestyminen. Tavanomaisessa 
palvelusvuorossa Sakarias kohtasi enkelin, samoin Maria ja Joosef saivat viestin Jeesuksen syntymisestä. 
He olivat kuuliaisia Jumalan ilmoitukselle ja saivat elää osana ihmettä. Paimenille kedolla avattiin todel-
linen taivaskanava, kun heille ilmoitettiin: ”Teille on syntynyt Vapahtaja”.


Paimenet lähtivät liikkeelle, ja heillä oli nöyryyttä nähdä seimen lapsessa Jumalan ilmoittama Messias.


Ikuinen valtakunta


Toisella raamattutunnilla saimme katsella, millaista Herraa me palvelemme. Seuraamme häntä, joka joh-
datti ihmisiä Jumalan tuntemiseen, paransi sairaita, teki monia ihmetekoja, herätti Lasaruksen kuolleista 
ja hallitsi luonnonvoimia.


Kuolemallaan hän avasi meille tien Isän yhteyteen ja on luvannut viedä meidät ikuisesti kestävään val-
takuntaan. Jeesuksen tunteminen on kallein aarre elämässämme.


ARJA KOHTAMÄKI TEKSTI


JOUKO LAAKSONEN
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Ilon aiheita


Kolmannella raamattutunnilla Jarmo jakoi koskettavasti oman 
elämänsä selviytymistarinaa aggressiivisen syövän keskellä ja 
vaikeiden syöpähoitojen läpi.


Asia kosketti monia, koska samassa tilanteessa olleita oli 
kuulijoiden joukossa useita. Tätä aikaamme leimaa kiittämättö-
myys, mutta meillä kaikilla on paljon aihetta syvään kiitokseen.


Psalmi 103 osoittaa meille monia syitä iloita. Kaikki syntim-
me ja sairautemme on kannettu Golgatalla. Kun seuraamme 
Jeesusta, nimemme on elämän kirjassa ja meitä odottaa koti 
ylhäällä.


Meidän tulisi olla kiitollisia myös seurakunnasta. Kun kii-
tollisuus täyttää mielemme, siihen loppuvat meiltä huonot 
kokoukset. Kun elämässä on kohdannut vaikeita asioita, ta-
vallisesta arjesta tulee juhlaa ja osataan iloita elämän pienistä 
asioista.


Neljät kasvot


Tapaninpäivänä Jarmo vei meidät katselemaan Hesekielin ja Ilmestyskirjan mainitsemaa neljää kuvaa.
Ne olivat leijonan, härän, ihmisen ja kotkan kasvot. Nämä kuvaavat Kristusta ja samalla myös meidän 


identiteettiämme Kristuksessa.
Leijona kuvaa rohkeutta ja voimaa, ja tästä voimasta olemme osallisia Pyhän Hengen kautta elämäs-


sämme.
Härkä on uhrieläin. Meidän edestämme on annettu täydellinen uhri Golgatalla, mutta samalla meitä 


haastetaan antamaan elämämme uhrina Herralle, sillä emme ole itsemme omat.
Kotka asuu korkealla, uudistuu jatkuvasti ja yli 100-vuotiaana se saa vielä uudet sulat. Kotkan näköky-


ky on ihmeellinen, se näkee korkealta ja tarkkaan. Meidänkin ajatuksemme tulisi olla ylhäällä, ja mekin 
voimme saada kyvyn nähdä enemmän kun mitä inhimillinen näkökykymme edellyttää.


Taivas kosketti maata


Osanottajat palvelivat omilla kyvyillään ja lahjoillaan juhlavieraita. Kiinassa lähetystyössä oleva Taisto 
Tirronen käytti koskettavia ja herättäviä puheenvuoroja Kiinan herätyksestä. Pyhän Hengen tuoreus vä-
littyi näistä terveisistä ja sai meidät kaipaamaan jotakin samaa kansamme keskelle.


Keittiöväki kattoi meille herkullisen joulupöydän monta kertaa. Jouluvieraiden seuraan liittyi vielä yli 
20 päiväkävijän joukko. Kiitosta kuului monien huulilta niin pöydän antimista kuin myös heidän sydä-
mellisestä tavastaan palvella meitä.


Joulupäivän iltana vietimme rukoushetkeä. Avoimuus, yhteys ja Pyhän Hengen läsnäolo oli todellinen. 
Saimme siunata toinen toisiamme tuleviin päiviin. Ensimmäisenä jouluna taivas kosketti maata, ja jotakin 
samaa koettiin tuossa hetkessä. Joulun Herra oli elävänä todellisuutena keskellämme.


Jarmo Virtanen oli puhujavastuussa.


SEPPO KOHTAMÄKI
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Tuhlaajapojan
joulusanoma


Merja Hautanen


Yksi väärä valinta voi johtaa 
siihen, että menetämme kaiken.


Nuorella miehellä oli isänsä ko-
dissa kaikkea, mitä ajatella saat-
taa. Lapsuuden jäädessä taakse 
näytti elämä avautuvan eteen 


täynnä mahdollisuuksia.
Nuori mies ajatteli, että elämällä olisi tarjota 


hänelle vielä lisää, enemmän, uutta ja suurempaa. 
Mutta hänen mieleensä ei tullut, että oli toinenkin 
vaihtoehto – hän voisi myös menettää kaiken! Vää-
rä valinta voisi johtaa sellaiseen lopputulokseen. Ja 
näin kävi.


Tyhjä sisin


Kyllähän se pahalta tuntui, kun joskus oli elänyt 
yltäkylläisyydessä ja onnessa ja sitten huomasi elä-
män ottaneen sen kaiken pois. Rahapussi oli tyhjä ja 
sisin vieläkin tyhjempi


Sitten nälkäiselle pojalle muistui mieleen isän 
kodin ruokapöytä. Isän kodissa oli aina yltäkyllin 
leipää, jopa palkkalaisille. Nälkäisenä sikoja pai-
mentaessa vieraalla maalla isän kodin runsas ruo-
kapöytä vaikutti juhlapöydältä!


Niin, sehän oli kuin joulupöytä! Ei edes palkka-
laisten tarvinnut nähdä nälkää. Poika mietti tilan-
nettaan. Isän omaisuuden hän oli tuhlannut. Pojan 
asema ei hänelle enää kuulunut. Mutta entäpä, jos 
pyrkisi isän kotiin palkkalaiseksi? Pääsisi maista-
maan edes leipäpalaa isän pöydästä.


Kotimatkalla


Runsaasti katettu juhlapöytä alkoi vetää poikaa 
puoleensa. Nälän kurniessa vatsassa poika lähti laa-
hustamaan sitä tietä pitkin, jota hän kerran niin reh-
vakkaana kulki toiseen suuntaan. 
– Tuossa on tuttu kivi, tuossa tuttu mutka tiessä. 


– Nyt ovat seudut jo niin tuttuja, että ollaan lähellä 
kotitilaa. Tuossa on nurmikenttä, jossa lapsena lei-
kittiin, poika muistelee.
– Voi, kuinka olin onnellinen ja rikas. Mitään ei 
puuttunut. Jospa jaksaisin vielä muutaman askeleen 
ja saisin palkkalaisen paikan.


Joulupöytään


Kop, kop, kop, poika koputtaa oveen. Ovi avautuu. 
Mitä tuliaisia pojalla oli isälleen? Vain anteeksi-
pyyntö, ei muuta. Hän toi sen, mitä hänestä vielä oli 
jäljellä; luurangon laihan olemuksensa. Kannattiko 
pojan palata?


Isän anteeksiantamus on täydellinen. Ei mikään 
palvelija! Hän pääsee pojan asemaan! Eikä hänelle 
tarjota leipäpalaa vaan teurastetaan syötetty vasik-
ka. Nälkäinen poika pääsee joulupöytään ja saa lah-
jaksi parhaat vaatteet, kengät ja sormuksen.


Sinun Vapahtajasi!


Sen sijaan, että surisimme menneisyyttämme, tuo-
daan Jumalalle se, mitä elämästämme on vielä jäl-
jellä. Elämässä voi olla asioita, joita ei voi peruuttaa.


Ainut mahdollisuus jatkaa elämää on kokea Juma-
lan anteeksiantamus. Isän kodissa on vastaanotto tä-
näänkin. Nälkäinen pääsee yltäkylläisyyden pöytään.


Tämä Raamatun kertomus päättyy iloon. Ker-
tomus kadonneesta lampaasta ja hopearahasta 
päättyy iloon. Pääsiäisen tapahtumat päättyvät 
ylösnousemuksen iloon. Totta se on, mitä enkelit 
paimenille ilmoittivat Jeesuksen syntyessä: ”Minä 
ilmoitan teille suuren ilon.” (Luuk. 2:10)


Nöyrry, palaa katuen takaisin siihen hetkeen, jol-
loin valitsit väärin. Ota vastaan Jumalan anteeksian-
tamus, niin saat yhtyä siihen iloon, jonka enkelit il-
moittivat koskevan kaikkea kansaa. Hän on sinunkin 
Vapahtajasi!
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K
estotilaus kotim


aahan 45 €, Eurooppaan 50 € ja m
uihin m


ai-
hin 60 € / 12 kk. Tee ilm


oitus asiakaspalveluun.
R


istin K
ansa -lehden lahjatilauksista sekä eläkkeellä olevien 


saarnaajien ja evankelistojen tilauksista m
yönnetään 5 €:n 


alennus.


Ristin Kansa -lehti
Kädessäsi on Ristin Kansa –lehden joulun erikoisnumero. Voit tilata kuukau-
sittain ilmestyvän lehden kestotilauksena hintaan 45 € / vuosi. Tilaushinta Eu-
rooppaan on 50 € ja muihin maihin 60 € / vuosi. Lahjatilauksista sekä eläkkeellä 
olevien saarnaajien ja evankelistojen tilauksista myönnetään 5 €:n alennus. Kä-
tevimmin teet tilauksen sähköpostilla osoitteella ristin.kansa@helluntaikansa.
fi, nettisivujen kautta osoitteessa www.helluntaikansa.fi, puhelimella numerosta 
045 233 3939 toimistoaikana klo 9-13 tai yllä olevalla palvelukortilla. 


 Ristin Kansa -lehden palvelukortti
  Haluan tilata Ristin Kansa -lehden kestotilauksena 45,00 € 
  vuosi (Eurooppa 50,00 € ja muut maat 60,00 €) 
  Lahjatilaus tai eläkkeellä oleva työntekijä 40 € (45/55 €)
  Tilaan Aarrearkku-lehden 13,50 €/vuosi
  Tilaan Aarrearkku-lehteä nipputilauksena ____ kpl/kk 30 senttiä/kpl


Lehden saaja
Nimi:  ______________________________________
Lähiosoite: ______________________________________
Postinumero: ______________________________________  
Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:  ______________________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________


Lehden maksaja
Nimi:  ______________________________________
Lähiosoite: ______________________________________
Postinumero: ______________________________________
Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:  ______________________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________


Liimaa 
tähän 


postimerkki


Suomen 
Helluntaikansa ry
Vihuntie 21
38800 JÄMIJÄRVI


ristin.kansa@helluntaikansa.fi


Ristin Kansa -lehden 
toimitus ja toimituskunta 


toivottavat lukijoille 
Rauhallista ja Siunattua 


Vapahtajamme syntymäjuhlaa







31Kuva: Martti Kortelainen


“Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
niille loistaa valkeus.”  (Jes. 9:1)


“Sentähden Herra itse antaa teille merkin: 
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” 
(Jes. 7:14)
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Daniil Popov: ”Arvostakaa 
vapautta, joka teillä on”


Daniil Popov on nähnyt erilaisia vaiheita 
alueensa hengellisessä työssä.


MARJA-LEENA KORTELAINEN TEKSTI / / MARTTI KORTELAINEN KUVAT


Jumalan Sanalla on ihmeellinen voima. Se synnyttää herä-
tystä, johdattaa ihmisiä uskoon ja vahvistaa jo uskossa ole-
via. Unohdamme helposti, että Raamattu omalla kielellä on 
vielä monen kansanryhmän kaukainen haave.


Komin Syktyvkarissa asuva vapaan evankelisen Komikirkon pas-
tori Daniil Popov on tehnyt monta matkaa Suomeen. Tällä kertaa 
keväisen matkan keskiössä on hänen opiskelunsa Syktyvkarin yli-
opiston kielitieteen laitoksen suomalais-ugrilaisessa jaostossa.


Tutkimus raamatunkäännöksistä


– Tulin Helsingin yliopistoon heidän kutsustaan etsimään ma-
teriaalia omaa tutkimustyötäni varten. Tutkimustyöni aihe on: 
Kuinka raamatunkäännös vaikuttaa kirjakielen kehittymiseen 
ja säilymiseen. Esimerkkinä minulla ovat suomen-, komin- ja 
udmurtinkielet. Kaksi vuotta sitten ilmestyi ensimmäisen ker-
ran Raamattu udmurtinkielellä.
– Ensimmäinen kominkielinen raamatunkäännös ilmestyi 600 
vuotta sitten Tapani Permiläisen kääntämänä, mutta hänen 
tekstejään ei ole säilynyt meidän päiviimme asti. Useita kertoja 
monet yrittivät kääntää Raamattua kominkielelle, mutta vain 
pieniä osia on käännetty.
– Isäni, Komikirkon perustaja Vasili Popov, käänsi aikanaan 
salaa koko Raamatun. Kieli on muuttunut niistä ajoista, ja uusi 


kominkielinen Raamattu saadaankin julkaisukuntoon muutaman vuoden aikana, Daniil kertoo sujuvalla 
suomen kielellä tutkimuksestaan.
– Suomessa on oma pitkä historiansa lähtien Mikael Agricolasta. Tutkimuksessani katson, kuinka Agrico-
lan kieli ja hengellinen kieli vaikuttivat Suomen kirjakieleen. Perehdyn hengellisen, uskonnollisen kielen 
sanastoon. Vertailen, mitä se on ollut, mitä se on nyt ja mitä tapahtuu komin ja udmurtin kielessä. Tarkoitus 
on myös nostaa esille keskustelua raamatunkäännöksistä, ei pelkästään hengellisellä kentällä vaan myös 
kielitieteilijöiden keskuudessa, Daniil toivoo.


Nuorena vastuuseen


Daniil kertoo olleensa alle 20-vuotias joutuessaan siirtymään seurakunnan johtoon Syktyvkarissa. Vuosien 
aikana hengellisellä kentällä on tapahtunut isoja muutoksia.
– Muutokset Venäjällä ovat tapahtuneet nopeasti. 1990-luvun alussa ihmiset etsivät, ovet avautuivat, oli pal-


Daniil Popov muistuttaa Suomen uskovia kiittä-
mään olosuhteista, joissa työtä tehdään.


jon liikehdintää. Ei ollut ongelmia puhua hengellisistä asioista 
TV:ssä, radiossa ja lehdistössä. Ihmiset kuuntelivat, ja myös 
monet virkamiehet ottivat sanoman vastaan. Sitten pikkuhiljaa 
ihmiset kyllästyivät. He olivat varmaan syöneet kerralla liikaa, 
Daniil muistelee.


Daniil on kiitollinen siitä, että Komissa ei ole shamanismin 
tai pakanuskontojen perinnettä. Kansa mieltää itsensä kristi-
tyksi sellaisena kuin he kristillisyyden ymmärtävät. Daniilin 
mielestä Komin nykyinen hengellinen tilanne voisi olla pa-
rempi, sillä herätystä ei ole.
– Ymmärrän herätyksellä, että ihmiset etsivät, tulevat ja pyytä-
vät: antakaa meille leipää. Tällaista ei ole. Pikku hiljaa ihmisiä 
tulee ortodoksi-, baptisti-, helluntai- ja evankelisiin seurakun-
tiin. Jokainen niistä kasvaa hiljalleen. Toki toivon, että kaik-
kien kirkot ja rukoushuoneet täyttyisivät, Daniil toteaa.


Valtio kiristää otetta


– Ennen oli helpompaa järjestää kokouksia vuokraamalla kult-
tuurisali tai kokoontumalla teltassa jossakin kylässä. Tämä oli 
mahdollista 1990-luvulla ja sen jälkeenkin. Sitten valtio alkoi 
kiristää otettaan. Nyt monet näistä avoimista teistä ovat sulkeu-
tuneet. Viimeisen kahden tai kolmen vuoden ajan seurakunnan 
on ollut mahdotonta vuokrata tilaa tai järjestää ulkona hengel-
linen tapahtuma. Siksi rakensimme juuri rukoushuoneen erää-
seen kylään. Tavoitteemme onkin, että jokaisessa kylässä olisi 
oma rukoushuone. Pakko on jotakin tehdä, Daniil pohtii.
– Viime vuonna tuli voimaan laki, joka rajoittaa kirkoissa teh-
tävää työtä. Lakia myös tulkitaan niin, että kotiinsa ei voi kut-
sua ketään puhumaan kristinuskosta. Komin radiossa saamme 
lähettää vielä joka viikko viiden minuutin ohjelman. Nyt tilan-
ne on vaikea, Daniil kuvaa yhteiskunnassa tapahtuneita muu-
toksia.
– Ollessani Suomessa sain viestin, että poliisit ovat käyneet 
kahdessa seurakunnassa tarkastamassa kirjallisuuden. Jokai-
sessa kirjassa pitää olla seurakunnan leima. Jos leima puuttuu, 
seurakunnalle määrätään isot sakot. Lapsilla on seurakunnan 
tilaisuuksiin osallistuessaan oltava joko vanhempi mukana tai 
vanhemman allekirjoittama kirjallinen lupa osallistua hengelli-
seen tapahtumaan. Luvasta pitää käydä ilmi, ettei vanhemmilla 
ole mitään sitä vastaan, että lapselle puhutaan Jumalasta. Lais-
sa lapsille ei ole määrätty selkeää ikärajaa. Panostamme työs-
sämme erityisesti nuoriin niin kaupungeissa kuin kylissäkin. 
Heitä tulee myös seurakuntiin eniten. Järjestämme nuorille eri-
laisia tilaisuuksia, esimerkiksi leirejä ja seminaareja.


Kiittäkää Jumalaa mahdollisuudesta 
julistaa evankeliumia


Me suomalaiset emme ehkä aina osaa ar-
vostaa tarpeeksi hengellistä vapauttam-
me. Tässä Daniil näkeekin selkeän eron 
Komin ja Suomen välillä ja haluaa herä-
tellä meitä suhtautumaan vastuullisesti 
hengelliseen vapauteemme.
– Suomessa voi vapaasti kokoontua ja 
kertoa evankeliumia. Toki teillä on omia 
ongelmia, mutta valtio ei rajoita toimin-
taa kuten Komissa. Arvostakaa vapautta, 
joka teillä on nyt: mahdollisuutta kuun-
nella ja ottaa vastaan Jumalan Sanaa. 
Tämä pitää tehdä nopeasti, koska aina ei 
tule olemaan näin. Ota pelastus vastaan 
heti, kun sitä tarjotaan. Voi tapahtua niin, 
että vaikka ihminen haluaisi kuulla Ju-
malan Sanaa, hän ei voi sitä kuulla eikä 
ottaa vastaan.
– Joskus ihmiset länsimaissa ajattelevat, 
että elämä tulee olemaan aina tällaista. 
Mekin Venäjällä ajattelimme, että vapau-
den aika jatkuu ja voimme aivan vapaas-
ti kertoa evankeliumia. Näin ei ole enää. 
Pitää arvostaa ja kiittää Jumalaa kaikista 
niistä mahdollisuuksista, joita meillä on 
uskoa vapaasti ja julistaa vapaasti Juma-
lan Sanaa missä vaan, Daniil painottaa.
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Entä jos joulu 
menikin rikki?


Esko Kallioniemi


Täydellisessä maailmassa lapsuuden joulusta muistuu mieleen lämmin, pul-
lantuoksuinen koti, jossa ainakin joulun ajan onnelliset vanhemmat lapsi-
neen valmistautuvat perheen jokavuotiseen juhlahetkeen. Entä sitten, jos 
tämä maalauksellinen mielikuva ei oikeasti liity millään tavalla ympärillä 
koettuun arkeen?


Joulu tuo mieleen kuvan rauhaisasta juhlasta, jossa on arkisesta päivästä poikkeavia herkkuja pöydässä, 
eikä lahjojen jakoa malteta millään odottaa. Elämä on juuri niin kuin sen kuuluukin olla, tasapainoista rak-
kauden osoittamista toisilleen.


Entä jos todellisuudessa koko joulu onkin pelkkää kaaosta, jonka keskellä pieni ihminen tekee kaikkensa 
selviytyäkseen seuraavaan päivään ja ymmärtääkseen, mitä ympärillä tapahtuu ja miksi?


Sielua puristaa


Talousvaikeudet, läheisten menetykset ja perhekriisit vievät joulumielen helposti mennessään ja tuovat 
murhetta ja ahdistusta tilalle. Häpeä erilaisuudesta voi kasvaa sietämättömäksi taakaksi, sillä varsinkin 
lapsen on vaikea ymmärtää, miksi hänen tilanteensa on toisenlainen kuin muilla ikätovereilla. On hankala 
iloita ja juhlia, jos sielua puristaa.


Suomeen syntyminen on monella mittatikulla tarkasteltuna kuin onnenpotku. Siitä huolimatta tämä ra-
kas, sata vuotta täyttänyt kotimaamme on lukemattomien murheellisten laulujen maa. Suomalainen osaa 
elää syvässäkin tuskan laaksossa ihan omien valintojensa tähden, eivätkä joulunpyhät aina tee poikkeusta 
totuttuun kaavaan.


Älä tee sielullesi vahinkoa!


Jotkut, varsinkin perheen pienimmät, joutuvat usein kärsimään ilman omaa syytään. Jumalan suunnitelmiin 
kuuluvat rauha ihmisten kesken ja hyvät suunnitelmat jokaiselle, mutta ne suunnitelmat eivät aina pääse 
toteutumaan.


Ongelma on ihmisen perustaipumuksessa tehdä syntiä; rikkoa Jumalaa, itseään ja lähimmäisiään vastaan. 
Jos omassa sydämessä ei ole rauhaa, sitä on vaikea luoda ympärilleenkään.


Alakouluvuosinani meidän luokanopettajamme oli mieltynyt erääseen lastenlauluun, ja usein kuunte-
limme sitä. Siinä annetaan toimiva ohje elämän matkalle: ”Tee mitä teet, mutt’ älä sielullesi vahinkoa, 
sillä haavat nuo ei parane, vaikk’ isi kuinka puhaltais’...” Jospa emme olisi niin ahkeria rikkomaan omaa 
sielunelämäämme!


Jeesus muuttaa joulun kauniiksi


Kun katuva syntinen kohtaa Jeesuksen, alkaa sielun haavojen parantaminen. Kuten kaikessa elämässä, rik-
kominen on aina helpompaa kuin kokoaminen. Eheytyminen on sitä helpompaa, mitä vähemmän on ehtinyt 
särkyä.


Onneksi on Jeesus, joka on erikoistunut hankaliin tapauksiin. Hän voi antaa jumalallisen rauhan juuri si-
nun joulunviettoosi, muuttaa ensin sinun mielesi, ajatuksesi ja asenteesi uusiksi. Sen jälkeen 
on mahdollista, että olosuhteet ympärilläsikin muuttuvat kauniiksi jouluksi. Sellaiseksi kuin 
joulu on oikeasti tarkoitettu.


Joulun odotus
Joulu lähestyy,
jokainen herkistyy.
Onhan ilmassa odotusta joulun,
muistamista monenlaisen touhun.


Odotus pian täyttymyksen saa,
joulun rauhaa ja iloa toisille jaa.
Miten sitä voi itseltä antaa,
ja toisten luokse jotenkin kantaa?


Joku jossakin odottaa saapuvaksi lähimmäistä toista,
odotus täyttyy vai pettymyksen tuo,
hetki aikaa lähimmäiselle suo.
Valo kirkas, toisillekin kynttilästä loista!


Joulun odotus Jeesuksessa täyttymyksen saa,
siihen ilouutiseen yhtyy taivas ja maa.
Joulun Herra sydämessä ja elämässä asustaa
jälkeen joulun astuessa arkeen,
eihän Jeesus-lapsi unohdu ja jää talven hankeen.


Joulun odotus ei ollut turhaa hössötystä moista,
älä unohda lähimmäistä vierelläsi toista.
Joulun kirkas valo, ristiltä elämäämme loista!
Todellisen rauhan antajaa ei löydy toista.


Sari Niemi


Kuva: Martti Kortelainen
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Ihmisvaras


Jokaisen ihmisen sisimmässä on merkki, joka ker-
too, kenen omistuksessa hän on.


Jossakin tunturin kupeella on porotokka kaivautunut 
paksuun luminietokseen. Porot kuopivat jäiseen han-
keen kuoppia saadakseen henkensä pitimiksi syvällä 
hangen alla olevaa jäkälää.


Porovarkaat


Porotokan läheisyydessä hiipii pari miestä; he ovat 
varkaita. Toinen heistä lähestyy, ottaa olkapäällään 
riippuvan suopungin käteensä, ja samassa se lentää 
komeana kaarena lähinnä olevaa poroa kohti. Suo-
punki tarttuu tiukasti poron sarviin.


Miehet sitovat vastaan rimpuilevan eläimen puu-
hun. Toinen heistä ottaa puukon käteensä. Hän ei kui-
tenkaan teurasta eläintä.


Poron korvaan on jo sen vasana ollessa leikattu 
muutama pieni lovi. Se on merkki, joka osoittaa, kuka 
on poron omistaja. Miehet tarkastelevat korvaa het-
ken, sitten pari nopeaa puukonviiltoa, ja merkki on 
muuttanut muotoaan.


Varas laittoi poron korvaan oman poromerkkinsä. 
Poro vaihtoi omistajaa. Korvassa oleva merkki osoittaa 
sen kuuluvan varkaalle.


Vanhan kyyn omistuksessa


“Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan 
ja tuhoamaan.” Nämä sanat on meidän Herramme 
lausunut pimeyden ruhtinaasta, ihmisvarkaasta.


Jo ihmiskunnan aamussa tämä varas saapui Eede-
nin paratiisiin. Sen tarvitsi vain tehdä ihmiseen omis-
tusmerkkinsä, ja ihmisestä tuli hänen omaisuuttaan.


Sinä hetkenä, jona ensimmäinen ihminen teki synnin 
rikkomalla Jumalaa vastaan, hän sai myös sisimpäänsä 
sielunvihollisen puukosta haavan, joka todisti ihmisen 
siirtyneen Jumalan omistuksesta paholaisen, vanhan 
kyyn omistukseen. Varas oli täysin onnistunut.


Samalla omistusmerkinnällään sielujen varastaja 
on merkinnyt jokaisen ihmisen. “Kaikki ovat syntiä 
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.”


Anteeksiantajan puoleen


Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu.” Niinpä Ju-
mala antoi oman Poikansa ihmiskunnan syntien 
sovitukseksi. Jeesus syntyi ensimmäisenä jouluna 
ihmiseksi. “Sillä niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yk-
sikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.”


Sielunvihollisen omistuksessa oleva, syntitah-
roilla merkitty ihminen saa kääntyä syntien an-
teeksiantajan, Jeesuksen puoleen. Jumalan Sana 
vakuuttaa: “Joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi 
hänen nimensä kautta.”


Omistusmerkintä vaihtuu jälleen oikeaksi. Syn-
nin tahroista puhdistettuun sydämeen Jumala an-
taa Henkensä todistukseksi Jumalan lapseudesta.


Jumalan omaisuutta


Me tiedämme olevamme Jumalan lapsia ja ian-
kaikkisen elämän perillisiä. Vielä tärkeämpää on 
kuitenkin se, että meissä asuva Jumalan Henki on 
merkkinä Jumalalle, että me olemme hänen omai-
suuttaan.


Kuoleman hetkellä me siirrymme lopullisesti 
omistajallemme, sille, jonka merkki meillä on si-
simmässämme.


Syntitahroilla merkitty ihminen on iäisyydes-
sä siellä, missä sielujemme vihollinen on. Verellä 
pesty, Jumalan Hengellä sinetöity Herran oma saa 
sen sijaan siirtyä paratiisiin Kristuksen luo.


COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
MATTI KUMPULAINEN / / TEKSTI


Kuva: Arja Lehmuskoski
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Jouluevankeliumi
Mutta niinä päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta Augustukselta, että kaikki maailma 
piti verolliseksi laskettaman. Ja tämä veron-laskemus oli ensimäinen, joka tapahtui silloin, kun 
Kyrenius oli maaherra Syriassa.


Ja kukin meni kaupunkiinsa antamaan itsiänsä arvattaa. Niin myös Joseph Galileasta, Natsare-
tin kaupungista, meni ylös Juudeaan, Davidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, sillä hän oli 
Davidin huoneesta ja suvusta, antamaan itsiänsä arvattaa, Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, 
joka raskas oli.


Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että hänen synnyttämisensä päivät tulivat täytetyksi, ja 
hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen, ettei heillä ollut siaa majassa.


Ja paimenet valvoivat siinä paikkakunnassa ja vartioitsivat yöllä laumaansa. Ja katso, Herran 
enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri valaisi heitä, ja he suuresti peljästyivät.


Ja enkeli sanoi heille: älkäät peljätkö! sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva 
kaikelle kansalle: Teille on tänäpäivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kau-
pungissa. Ja tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä.


Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaallisen sotaväen joukko, jotka kiittivät Jumalaa ja sanoivat: 
Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto!


Ja tapahtui, että enkelit menivät heidän tyköänsä taivaasen, niin ne paimenet puhuivat kes-
kenänsä: käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä mikä tapahtunut on, jonka Herra meille 
ilmoitti.


Ja he tulivat kiiruhtain, ja löysivät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka makasi seimessä. 
Kuin he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta sanottu oli, ja 
kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät niitä, mitä heille paimenilta sanottu oli.


Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen sydämessänsä, ja paimenet palasivat, ylistäin 
ja kunnioittain Jumalaa kaikesta, mitä he kuulleet ja nähneet olivat, niinkuin heille sanottu oli.


Luuk. 2:1–20 Vanhan Biblian mukaan


Esko Kallioniemi


Usko Jeesukseen on enemmän
kuin mielipiteet maan


Tunnetko ihmisiä, joita kutsutaan uskovaisiksi tai 
jonkun seurakunnan nimiliitteellä? Ihmisiä jaotellaan 
erilaisiin ryhmiin ja luokituksiin. Jokaiselle elämänti-
lanteelle ja tapahtumalle on oma nimityksensä ja kaa-
vakkeensa.


Yksi asia yhdistää jokaista tämän maan päällä elä-
vää ihmistä ja saattaa yhteen kaikki kansanryhmät ja 
yhteiskuntaluokat. Jokaisen sisimmässä on kaipuu 
Jumalan yhteyteen. Tarve tuntea Jumala ei ole ope-
tuksen tai informaation seurausta, vaan se on ihmi-
sen perusominaisuus.


Raamattu kertoo, kuinka ihmisen elämään tulee 
erityisiä ajanjaksoja, jolloin Jumala kutsuu häntä 
luokseen. Tätä tapahtumaa kuvaillaan muun muassa 
etsikkoajaksi. Kyseinen aika ei ole minkään pallo-
pelin viimeisten minuuttien kiivas takaa-ajoasema, 
vaan silloin maan ja taivaan Luoja etsii luomaansa 
ihmistä.


Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan ra-
kentamaan jälleen sen yhteyden, jonka synti oli kat-
kaissut heti ihmiskunnan elämän alkumetreillä. Jee-
sus koki samat ilot ja ahdistukset kuin ihmiset hänen 
ympärillään.


Jouluna muistellaan Jeesuksen syntymää ja pää-
siäisenä hänen kuolemaansa. Kuolemallaan Jeesus 
sovitti meidän syntimme, ja etsikkoaikana meitä kut-
sutaan Jeesuksen luokse, jotta saisimme syntimme 
anteeksi.


Meidän osaksemme jää valinta, saako Jeesus ar-
mahtaa meitä syntisiä, vai käännämmekö hänelle 
selkämme. Psalmissa sanotaan, että joka syntinsä 


tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ihmiseltä vaaditaan 
päätös ja tahto, ja Jumala antaa tarvittavan voiman 
toteuttaa tehtyjä valintoja.


Lastenlaulussa sanotaan, että rukous on silta 
luokse Jumalan. Syntisen rukous ei ole mikään kaa-
vanmukainen suoritus, vaan siinä yksinkertaisesti 
ihminen myöntää syyllisyytensä ja pyytää Jeesuk-
selta armoa ja apua.


Uskonelämän ensivaiheissa on äärimmäisen tär-
keää löytää yhteys paikalliseen seurakuntaan. Seu-
rakunnan keskellä on tarjolla Raamatun opetusta, us-
kovien yhteyttä, rukousapua ja kaikkea, mitä uuteen 
elämään tarvitaan. Terve seurakunta on verrattavissa 
perheeseen, sielläkin iloitaan jokaisesta uudesta tu-
lokkaasta. Ainakin niin on tarkoitettu tapahtuvan, 
joskus toki olosuhteet voivat olla toisenlaiset.


Seurakuntayhteys ei kuitenkaan korvaa aikaa, 
jonka jokainen Jeesukseen uskova voi itse viettää 
Raamatun äärellä ja rukousyhteydessä Jumalaan. 
Jumala on meidän taivaallinen Isämme, jota kiin-
nostaa kuulla, mitä hänen lapsilleen kuuluu ja miltä 
heistä tuntuu.


Jeesus tuli maailmaan, jotta me saisimme elää 
vapaina synnin vallasta. Kun omassa sydämessään 
saa kokea vapautta ja iloa, ei kaikki riipu siitä, mitä 
muut ihmiset ajattelevat.


Uskovan on hyvä elää niin, että hänen ympäril-
lään olevat kanssamatkaajat pystyvät arvostamaan 
häntä. Silti oman sielunsa kohtalosta kannattaa 
päättää itse, sillä itse siitä joutuu myös vastaamaan.
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Vain yksi tie taivaaseen


Veikko Antikainen


Kaikki ihmiset ovat joutuneet toivottomaan synnin orjuuteen. Jumala 
on kuitenkin valmistanut pelastuksen. Hän lähetti ensimmäisenä joulu-
na maailmaan Lunastajan, jonka oli määrä toimia Jumalan Uhrikarit-
sana.


Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 
1:29) Jeesuksen uhrikuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä ja hänen maahan vuotanut verensä ovat to-
disteena syntien sovituksesta.


Raamattu sanoo: ”Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli 
meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä 
Kirjoitusten mukaan.” (1 Kor. 15:3–4)


Tyhjä hauta todistaa, että hän voitti kuoleman ja nousi ylös. Hän ilmestyi omilleen 40 päivän aikana. Tä-
män todistajia olivat apostolit ja muut Jeesuksen opetuslapset. Apostolit myös näkivät, kun Jeesus otettiin 
taivaaseen Isän, lähettäjänsä luokse voittajana.


”Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puo-
lelle.” (Mark. 16:19) 


Kuinka voi tulla Jumalan lapsen asemaan?


Jeesus kertoi fariseus Nikodeemukselle, kuinka tullaan Jumalan lapseksi: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.’” (Joh. 3:3)


Apostoli Paavali selittää, miten tämä voi toteutua käytännössä: ”Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuu-
leminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10:9, 10, 17)


Lahjavanhurskaus Jumalan edessä


Tämän vanhurskauden saa syntinen lahjana sillä hetkellä, kun tapahtuu uudestisyntymisen ihme. Jumala 
julistaa hänet vanhurskaaksi vapauttaen hänet samalla synnin syyllisyydestä Jeesuksen Kristuksen sovitus-
työn tähden.


Jeesuksen pyhä veri vuoti Golgatan keskim-
mäisellä ristillä meidänkin syntivelkamme mak-
suksi. Uudestisyntymän hetkellä syntimme laske-
taan hänelle kuuluviksi, ja meidän hyväksemme 
luetaan Jumalan Pojan Jeesuksen vanhurskaus.


Vain yksi nimi


”Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jee-
sukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei 
tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat teh-
neet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mut-
ta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armos-
taan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armois-
tuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaak-
seen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa 
kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta en-
nen tehdyt synnit.” (Room. 3:22–25)


”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Juma-
lan armolahja on iankaikkinen elämä Kristukses-
sa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 
6:23)


”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä (kuin 
Jeesus), jossa meidän tulisi pelastua.” (Apt. 4:12)


Kuka Jeesus?


Apostoli Pietari ilmoittaa Jerusalemissa helluntaipäivän saarnassaan, kenestä Jeesuksesta on kysymys:
”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. 


Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isäl-
tä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja 
kuulette. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hä-
net Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” (Apt. 
2:32–33, 36)


Tule tämän Jeesuksen luokse. Ainoastaan Jeesus voi antaa ihmiselle synnit an-
teeksi, sillä hän maksoi niistä täyden hinnan, oman verensä. Hän odottaa sinua.


Kuule vielä Jeesuksen omat sanat: ”Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee 
minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” 
(Joh. 6:37)


”Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ’Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun ope-
tuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa 
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.’” (Matt. 28:18–20)


RISTIN KANSAN ARKISTO
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Joulu tropiikissa
Meille on syntynyt Vapahtaja, ja sitä on syytä juhlia. Kokouksesta ei kiirehditä pois.


RUUT JA JOUKO NYGREN / / TEKSTI JA KUVAT


Jouluaattoilta ei Tansaniassa eroa ulkoisesti mi-
tenkään vuoden muista illoista. Joulun sanoma 
on kuitenkin sama kuin Suomessa: ”Teille on 
syntynyt Vapahtaja!”


Ulkona vallitsee täällä tropiikissa jouluaattoiltana 
täysi pimeys. Vartija valvoo vahtikoirien kanssa, ja 
sirkat sirittävät. Gekko, monenkirjava lisko, pyy-
dystää pikkuötökkää olohuoneen seinältä, ja muo-
vikuusi seisoo paikallaan nurkassa.


Hanget ja korkeat nietokset ovat kaukana, eikä 
Pohjolan tuima tuulikaan puhalla, sillä lämpömittari 
näyttää reilusti yli 30 lämpöastetta ja kosteusmittari 
hipoo satasta. Kahdesta lähimoskeijasta kantautuu 
rukouskutsu.


Suomalainen joulu Tansaniassa


Joulupöytä on katettu. Siinä ovat meidän perheen 
herkut. On porkkanalaatikkoa, mutta lanttua ei ole 
saatavana. On melkein rosollia, josta vain silli puut-
tuu. On karjalanpiirakoita, jos on onnistuttu saa-


maan ruisjauhoa.
Kynttilöitä ei voi juuri polttaa, koska ne taipuvat 


helteessä ja lasittomista ikkunoistamme hiljalleen 
silloin tällöin puhaltava merituuli saattaa sammut-
taa ne.


Vaikka ulkoiset olosuhteet ympärillämme ovat 
kovin erilaiset kuin mihin totuimme lapsuutemme 
jouluissa, olemme pyrkineet tekemään joulusta niin 
”suomalaisen” kuin mahdollista, jotta kolmella 
koko ikänsä Afrikassa viettäneellä lapsellamme oli-
si käsitys siitä, miten joulua vietetään vanhempien 
kotimaassa.


Joulun sanoma on sama


Joulun sanoma on kuitenkin sekä täällä että teillä siellä 
Suomessa sama: ”Teille on syntynyt Vapahtaja!” Tä-
män valtaisan, elämämme mullistaneen ilosanoman 
tähden olemme täällä tropiikissa.


Tansaniassa joulu on enemmän seurakuntaper-
heen kuin perheen juhla. Aattoiltana kokoonnutaan 
usein yhteen ja vietetään yö yhdessä rukoillen ja 


ylistäen Jumalaa valtavasta joulun 
lahjasta, Jeesuksesta.


Joulupäivän juhlajumalanpalveluk-
sen jälkeen usein syödään yhdessä 
tansanialaista kansallisruokaa, pilauta, 
muun muassa kardemummalla, kane-
lilla ja valkosipulilla maustettua riisiä.


Kokoushuoneet on usein koristeltu 
värikkäillä vaatekappaleilla tai kiil-
tävillä joulunauhoilla, ja joululaulut 
kaikuvat. Uskovat ovat pukeutuneet parhaimpiin-
sa, sillä vaikka täällä ei olekaan vallalla sellainen 
lahjakulttuuri kuin siellä Suomessa, kaikki puke-
vat jouluaamuna uuden, vaikkapa jonkun toisen jo 
käyttämän, vaatekappaleen. Jouluna järjestetään 
seurakunnissamme myös suuria seminaareja.


Hienoissa joulujuhlissa


Erään joulun alla saimme kutsut kaksiin juhliin. En-
simmäinen juhla oli järjestetty Suomen suurlähetti-
lään upeaan virka-asuntoon, joka oli koristeltu to-
della kauniiksi. Kutsua kunnioittivat läsnäolollaan 
sekä Suomen silloinen presidentti että Tansanian 
silloinen presidentti.


Kutsuvieraat olivat eri maiden diplomaattikuntaa 
sekä tavallisia Suomen kansalaisia. Puheet olivat 
hienoja ja musiikkiesitykset hiottuja, vieraat olivat 
pukeutuneet saamiensa ohjeiden mukaisesti ja ruo-
ka oli kerrassaan maittavaa. En siltikään tuntenut 
kuuluvani tuohon joukkoon. Joulun Herra ei ollut 
mukana noiden juhlien puheissa.


Syrjäkylän juhlassa


Toiseen juhlaan matkasimme jouluaamuna. Jo var-
hain pakkasimme autoon lapset ja matkalla tarvitta-
vat vedet ja eväät, olihan edessämme monen tunnin 
matka tiellä, jota voisi kutsua pikemminkin kynnös-
pelloksi.


Saavuimme Msanga-nimiseen syrjäiseen mus-
limikylään, jossa eräs innokas evankelistamme oli 
aloittanut työn. Kokouspaikaksi oli saatu paikal-
lisen koulun luokkahuone. Ulkoisesti tilaisuus ei 
näyttänyt juhlalta. Luokka oli suorastaan ankea, 
harmaat tiiliseinät, epäsiisti taulu ja kolkot penkit.


Kun alkulaulut yhdessä ja erikseen oli laulettu, 
alkoi todistuspuheenvuorojen vuoro afrikkalaiseen 
tapaan. Aina sunnuntain aamukokouksessakin on 
todistusten aika, jolloin seurakuntalaiset saavat ly-
hyesti käydä kertomassa, mitä hyvää Jeesus on teh-
nyt heille kuluneella viikolla.


Pikku mummon todistus


Ensimmäiseksi luokan eteen kipitti pikkuinen 
mummo, joka ei inhimillisesti katsoen kuulunut ja-
losukuisiin yksilöihin. Pikku mummu aloitti todis-
tuksensa sanomalla: ”Minä niin rakastan Jeesusta.”


Katsoin tuon mummun olemusta. Kengätkin hä-
nellä oli, tosin ne olivat väärissä jaloissa. Ne liene-
vät olleet hänen elämänsä ensimmäiset. Sydämeni 
iloitsi, kun tajusin, että tänne minä kuulun! Näissä 
juhlissa rakastetaan ja kehutaan joulun Herraa, ja 
tämä on minun paikkani.


Kun kokous aikanaan loppui, laskeuduimme 
joen rantaan, jossa juhlinta jatkui kastejuhlalla. 
Syötyämme herkullista pilauta ja tervehdittyämme 
kylän johtoa suuntasimme kotimatkalle, väsyneinä 
mutta hyvillä mielin, kuten on tapana onnistuneiden 
juhlien jälkeen.


Loppuelämäni muistan tuon Msangan kylän pik-
kuisen mummun, joka niin rakasti Jeesusta.


Jouluilon aihe


Toivomme, että Sinun joulusi päällimmäinen ilon-
aihe tänä jouluna saavat olla Jeesuksen hyvyys sekä 
rakkaus häntä kohtaan. Hän on syntynyt Vapahta-
jaksi ja tarjoaa tänäkin jouluna lahjoista suurinta, 
sydämen vapautta, vapautta synnistä ja pelosta, niin 
täällä Tansaniassa kuin siellä Suomessakin.


Joulukirkkoon tullaan aina ”ykköset yllä”. Olipa kokous sitten puun alla 
(kuten tässä Sakuzin kaupunkialueella) tai ihan oikeassa rakennuksessa. 








Pääkirjoitus
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Kun aika oli täyttynyt,
lähetti Jumala Poikansa
Noin helppoako se oli? 
Kuin herätyskello soisi 
ja asiat loksahtaisi 
kukin paikoilleen 
itsestään, sattumalta!


Ei! Mietipäs, malta!


Jumalan taivas on täynnä järjestystä. 
Kaikki, mitä tapahtuu, 
on minuutilleen, tunnilleen, 
jopa sekunnilleen näkyjen täyttymistä:


… ja niin…


Augustus sääti lain verolle panemisesta 
täsmälleen oikeaan aikaan. 
Hänen täytyi se tehdä,
jotta Joosef ja Maria
lähtivät matkaan –
tietämättä profetioista.
Näin he saapuivat Galileasta
ennustuksien paikkaan
ja tietysti oikeaan aikaan.


Tietäjät – viisautta täynnä –
taivaita tutkivat öinä.
Mitä he näkivät?
Kuningastähti ja Juudean tähti
oli kuin yhtä!
He tiesivät kohta,
on Juudeassa syntynyt
maailman hallitsija.


Mutta entäpä sinä?
Muistaako Jumala mitään?
Kun yksinäisyyttäsi itket,
sisimpään kätket
miljoonittain kyyneleitä.


Oi, Hän tietää niin paljon!
Milloin sä nouset,
kävelet, istut.
Mikä on päivien luku,
missä on lastesi suku.


”Kun sä tulet vieraaksemme,
paras joululahjamme!”


Hän tietää senkin,
kun tukka on harmaantumassa.
Taivaasta seuraa
ja virkkaa:
Nyt lapseni kruunua kantaa.


Tänä jouluna muista:
Jumala tietää
ajan ja paikan,
tämän päivän ja huomisenkin.
Olet yhtenä valituista
matkalla Kuninkaan juhlaan.
Nyt katsele tarkkaan:
Idästä valo jo hohtaa!


Jumalan joulu on kohta.


Väinö Viikilä


Juhana
Lehmuskoski


Vuoden odotetuin juhla on nyt käsillä. On lupa hiljentyä ja levätä arkirutiineista. Levon keskellä on hyvä 
pysähtyä myös miettimään, miksi joulua vietetään ja miksi sitä pidetään vuoden suurimpana juhlana.


Varmasti jokainen suomalainen vielä nykyäänkin joutuu jossakin vaiheessa joulunviettoaan tekemisiin 
joulun sanoman kanssa: ”Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11)


Jos käsitämme oikein sen, että meille syntyi noin 2000 vuotta sitten Vapahtaja Beetlehemissä, tämä tosi-
tapahtuma muuttaa koko loppuelämämme. Emme enää voi kääriä häntä muiden joulukoristeiden mukana 
kaappiin odottamaan seuraavaa joulua. Hän jää asumaan ja vaikuttamaan meidän elämässämme, kodissam-
me, työssämme, mielipiteissämme, puheissamme.


Tämä Jeesuksen suuri vaikutus ihmisen elämässä todistaa, että Jeesus elää. Hän ei ole enää seimessä eikä 
edes ristillä. Haudastakin hän nousi ja ilmestyi opetuslapsilleen. Hän on elävä Jumala, joka kutsuu sinua ja 
minua luokseen.


Tässä Joululehdessä on kuva kalliokourusta, joka palveli tuolloin eläinten rehukaukalona, seimenä. Sen 
oletetaan olevan paikka, johon Maria laski Jeesus-vauvan kapaloituaan hänet. Voimme todeta, että se on 
nyt tyhjä.


Seimessä ei ollut siihen aikaan nykyistä koristelua, vaan se oli karu ja arkinen paikka vastasyntyneelle 
Kuninkaalle. Hänelle ei ollut sijaa majatalossa (Luuk. 2:7).


Jeesuksella oli varaa maata vaatimattomassa eläinten seimessä. Tämä kertoo meille, että hän oli ja on 
todellinen Jumala, Jumalan Poika, Jahwe Elohim, eikä hän tarvinnut itsetehostusta eikä toisten tehostusta. 
Hän oli kaikesta huolimatta maailman Vapahtaja (Joh. 4:42; 1 Joh. 4:14) ja ihmisten ainoa toivo (Apt. 4:12). 


Mooseksesta kerrotaan, että hän oli ”nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4 Moos. 12:3). 
Tämä johtui siitä, että Jeesus ei vielä silloin ollut syntynyt ihmiseksi maan päälle. Mooses sanoi: ”Sinun 
keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä 
kuulkaa.” (5 Moos. 18:15)


Siinäkin mielessä Jeesus oli Mooseksen kaltainen, että hän oli nöyrin ihminen maan päällä. Tämä Jeesus 
on kaikkien meidän paras joululahjamme. Mooses kehotti kuulemaan häntä, ja se pitää sisällään myös totte-
lemisen.


Tämä totteleminen on tarkoitettu ja koituu, paitsi Jumalan kunniaksi, myös meidän omaksi parhaaksem-
me. Jeesus tiesi tämän kaiken, ja siksi hän itse kehotti meitä: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” (Matt. 11:29)


Jeesus jätti tässä meille haasteen, jonka voimme ottaa vastaan joulun pyhien aikaan tänä loppuvuonna 
2017. Voimme vähentää joulukiireitämme ja hiljentyä kysymään Jeesukselta, mitä hän tahtoo ja voi tarjota 
ihmiselle.


Joulun Herra itse tahtoo tulla koteihin ja sydämiin. Voit jo kuulla hänen kolkutuksensa: ”Katso, minä 
seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle 
ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20)


Sen parempaa joulujuhlaa ei olekaan, kun Jeesus tulee juhlaan mukaan ja jää luoksemme asumaan.





