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Joulumyyjäiset lauantaina 11.12
Tampereen Lähetyskodilla kello 11-14.00

Kotimaisia käsitöitä, leivonnaisia, riisipuuroa ja hernekeittoa,
jouluinen kahvila (Hämeenpuisto 41)

Hämeenlinnan Keitaalla kello 11-14.00

Käsitöitä, leivonnaisia, riisipuuroa, pika-arpoja, jouluinen kahvila
(Kaivokatu 2)
Tervetuloa tekemään hyvän mielen ostoksia!

Joulujuhlat

Tampereen Lähetyskodilla sunnuntaina 19.12 kello 16.00
Mukana Hanna ja Toni Lindholm, Lea Pyyhtiä, Ilkka Päiväsaari.
Musiikki: LK-Houseband. Yllätyspussit lapsille. Jouluinen
seimiasetelma koko perheelle, lopuksi puuro ja kahvit

Hämeenlinnan Keitaalla sunnuntaina 12.12 kello 15.00
Mukana Ilkka Päiväsaari, Miina Makkonen,
Keitaan ystäviä. Yllätyspussit lapsille.
Kahvitarjoilu klo 14.30 alkaen, lopuksi puuro

Tervetuloa!
s
Tutustu myö
ww.netti.tv

Kaikki tilaisuudet ja tapahtumat löydät
nettikalenteristamme osoitteessa www.
hameenkl.fi/kalenteri

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen yhdistys,
joka toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia
eteenpäin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
kautta. Yhdistyksen talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten
sekä testamenttien varaan.
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Pääkirjoitus

Ihmeiden
aika!
Pidämme ihmeinä asioita joita voisi kutsua yliluonnollisiksi. Jeesus teki paljon ihmeitä: ruokkimisihmeen, paransi sairaita, käveli vetten päällä, tyynnytti
myrskyn jne. Nämä olivat luonnollisia ihmeitä, koska niiden taustalla on koko
maailman luoja, elävä Jumala.
”Minä olen ihme” (Ps.139:14)
Jos haluamme nähdä ihmeitä, ei meidän tarvitse kauas katsoa. ”Minä olen
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Ps.139:14). Vanhemmassa raamatunkäännöksessä sanotaan, että ”olen tehty ylen ihmeellisesti”.
Jokainen meistä on ihme.

Tänäkin jouluna, tänään Jeesus kutsuu sinua seuraamaan häntä. Ajattele! Jumala, Isä, ihmeellinen neuvonantaja ja rauhanruhtinas itse kutsuu meitä yhteyteensä ja saamme häneltä lahjaksi ikuisen elämän kadotustuomion sijaan.
Tämä ihme tulee jokaista maailman ihmistä niin lähelle, että jokainen voi sen
vastaanottaa: ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” (Jh.1:12)

KUVA: PIXABAY.COM

”Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!” (Ps.36:8)
Jouluna tapahtui maailmahistorian suurin ihme. Jumala syntyi ihmiseksi. Jeesus tuli maailmaan ja hän kärsi kadotustuomion puolestamme, sovitti syntimme, nousi ylös kuolleista ja elää yhä tänäkin päivänä. Tämäkin on ihme, joka
on tullut lähellemme. ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.” (Jes.9:5).

Rauhanruhtinas, Jeesus, kutsuu meitä seuraamaan häntä!
On ihmeiden aika.
Siunattua ja rauhaisaa Joulua sinulle!
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
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Opetus

”Jeesuksen Kristuksen syntym
ä tapahtui näin. Maria,
Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefi
lle. Ennen kuin heidän
liittonsa oli vahvistettu, kävi ilm
i, että Maria, Pyhän Hengen
vaikutuksesta, oli raskaana. Joo
sef oli lakia kunnioittava mies
mutta ei halunnut häpäistä kih
lattuaan julkisesti. Hän aikoi
purkaa avioliittosopimuksen ka
ikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef
tätä ajatteli, hänelle ilmestyi yö
llä Herran enkeli, joka sanoi:
”Joosef, Daavidin poika, älä pel
kää ottaa Mariaa vaimoksesi.
Se, mikä hänessä on siinnyt, on
lähtöisin Pyhästä Hengestä.
Hän synnyttää pojan, ja sinun
tulee antaa pojalle nimeksi
Jeesus, sillä hän pelastaa kansa
nsa sen synneistä.”
(Matt.1:18-21)

JOOSEF IHMEIDEN
KESKELLÄ
oosefille Marian yllättävä
raskaus oli luonnollisesti järkytys. Joosef uskoi
Marian pettäneen häntä. Kihlaparin suhde oli muuttunut
riidoiksi sekä kyräilyksi ja natisi liitoksissaan. Joosef punoi
omaa suunnitelmaansa tämän
konkurssin keskellä. Etsi askelmerkkejä eteenpäin ja päätyi
jättämään Marian. Hetki sitten
kaikki oli ollut hyvin ja tulevaisuus näytti valoisalta. Nyt kaikki se oli mennyt.

siitä ettei tiedä miten on voinut
tulla raskaaksi olivatkin kaikki
totta. Maria ei ollutkaan pettänyt häntä. Illan pimeys ja masennus oli aamulla poissa. Kun
Jumala puhui niin kaikki
muuttui. Tulevaisuus oli jälleen toivoa täynnä. Kaiken lisäksi Joosef sai kunniatehtävän
itseltään Jumalalta. Hänestä
tulisi Jeesus –lapsen, Jumalan
pojan kasvattaja. Yhdessä hetkessä elämän suunta muuttui,
tulevaisuus oli toivoa täynnä ja
koko Joosefin elämälle annettiin uusi, syvä tarkoitus ja merkitys.

Kun Joosef heräsi unesta jossa
Jumala oli enkelin kautta puhunut hänelle, hän ehkä ensimmäiseksi ajatteli: ne Marian itkun sekaiset selitykset

Tämä Joosefin elämän kokemus kertoo meille siitä mitä
Jumalan kohtaaminen voi saada aikaan. Sen, että yhdessä
hetkessä kaikki voi olla toisin.

J
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Toiseksi se kertoo meille siitä,
että Raamattu pitää paikkaansa. Joosefille Vanhan Testamentin messias -ennustukset
olivat varmastikin tuttuja. Nyt
hän astui tuohon suureen kertomukseen mukaan omassa
elämässään.

JOHANNES KASTAJA
VALMISTI TIETÄ
JEESUKSELLE
Johannekselta kyseltiin aikanaan, että ”oletko sinä Jeesus?”
”Oletko sinä profeetta Elia?”
Hän vastasi: Ei, en ole Kristus.
Ei, en ole Elia. ”Minä olen huutavan ääni erämaassa.” Ja vielä hän kertoi kysyjille viitaten
Jeesukseen: ”mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette
tunne.”

Johannes valmisti tietä Jeesukselle osoittamalla ihmisille, että
he ovat syntisiä – Kaikkivaltiaan pyhän Jumalan tahtoa vastaan rikkoneita. Johannes teki
heistä sen armon tarvitsijoita,
jonka Jeesus toi sovittaessaan
ihmiskunnan pahuuden ja synnit Golgatan keskimmäisellä

ristillä. ”Siinä ilmestyi meille
Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa
maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. ”Siinä on
rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä,
että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi.” (1.Joh.4:10-12)
Tänäkin Joulunaikana tarvitaan niitä jotka rohkenevat
muistuttaa: ”Teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.” Tarvitaan siksi, että Jeesuksen ei tarvitse enää syntyä
seimeen. Hän tahtoo muuttaa
ihmisen elämän keskiöön: sydämeen, ei vieraaksi vaan kuninkaaksi ja Herraksi. ”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)

OSAKSI JOULUN
IHMETTÄ
Jeesus liittää meistä jokaisen
Raamatun suureen kertomukseen mukaan, siihen miksi hän
kerran syntyi ihmiseksi ja kuoli ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Jeesus liittää ihmisen
syntien anteeksisaamiseen, Jumalan rakkauteen ja ikuiseen
yhteyteen hänen kanssansa.
Ilkka Päiväsaari
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Joulunaikaan ihmisillä on
jatkuva kiire jonnekin. On ostettava lahjat. On yritettävä
luoda se hetki kerran vuodessa, jolloin on lupa kuvitella,
että kaikki on hyvin. Joulu voi
olla täynnä tunnelmaa, se voi
olla täynnä rauhaa. Ja se kaikki voi järkkyä kuullessaan, että
”teidän keskellänne seisoo hän,
jota te ette tunne.” Juhlitaan
syntymäpäivää muistamatta,
että kenen?

Haastattelu
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Joulumuistoja
Hilkka Lahtikallion lapsuuden
kodissa Keuruulla vietettiin
joulua vaatimattomissa oloissa, mutta arjen keskelle syntyi
kuitenkin juhlan tuntua perusteellisen joulusiivouksen, jouluruokien ja –koristeiden ansiosta.
-50-luvulla Suomessa elettiin vielä sodan jälkeistä niukkaa aikaa. Lahjoja emme juurikaan saaneet. Saimme lähinnä
itsetehtyjä vaatteita, hyvin harvoin leluja.
Hilkan perhe oli musikaali6

nen ja erityisesti joulun aikaan
laulettiin paljon.
-Leikimme myös siskosten
kanssa piirileikkejä kuusen ympärillä ja söimme kuusen oksille koristeeksi ripustetut mintun
makuiset karkit. Vaikka emme
käyneet joulukirkossa, niin kyllä me lapsetkin tiesimme, miksi
joulua vietetään, Hilkka muistelee.
Myöhemmin
Tampereen
seudulle perheineen asettunut
Hilkka vietti monia jouluaattoja kolmestaan kahden poikansa kanssa miehen tehdessä töitä sairaalassa. Joulumusiikki

oli silloinkin tärkeä osa joulunviettoa.
Otettuaan Jeesuksen vastaan
elämänsä Herraksi joulun merkitys avautui uudella tavalla.
-Nykyään liitän joulun vahvasti yhteen pääsiäisen kanssa.
Toista ei olisi ilman toista. Koska uskon, että Jeesus kuoli minun syntieni vuoksi, on hänen
syntymänsä tähän maailmaan
myös riemullinen asia.

Ihmeiden äärellä
Joulu on ihmeiden aikaa ja ihmeitä on myös Hilkka Lahtikal-

lio saanut elämässään kokea.
-Olin reilu nelikymppinen,
kun jouduin avioliitossani keskelle isoa kriisiä, joka johti avioeroon. Tuon tuskan keskellä tajusin, että nyt en selviä ilman
Jumalaa. Mökillä ollessani huusin Jumalalle, että jos olet olemassa, niin auta minua. Kuulin
vastaukseksi selvän kehotuksen
lähteä Ison kirjan kurssikeskukseen ja päätin totella, Hilkka kertoo.
Kun Hilkka saapui Isoon kirjaan, alueella oli tuhansia ihmisiä viettämässä juhannuskonferenssia. Hän tunsi olevansa niin
eksyksissä isossa väkijoukossa,
että hän ajatteli jo kuulleensa
omiaan ja palasi autolle. Sitten
Hilkka sai kuitenkin uuden kehotuksen etsiä rukousteltta.
-Löysin rukousteltan ja sain
siellä jättää elämäni Jeesukselle. Ei se kuitenkaan ratkaissut
ongelmiani kertaheitolla. Elin
ahdistavaa aikaa, mutta hengellinen musiikki piti minua hengissä pahan oloni keskellä.
Mökiltä kotiin palattuaan
Hilkka löysi tiensä seurakuntaan, jossa uskovat ihmiset rakastivat, auttoivat ja kannattelivat häntä, niin että hän pääsi
vähitellen toipumaan.
Hilkka kertoo, miten Jumala
oli valmistanut häntä hengelliseen etsintään jo paljon aiemmin ihmeellisen unen kautta.
-Olin unessa hyvin uupunut.
Mies, jonka ajattelen nyt olleen
Jeesus, laittoi eteeni laattoja
poluksi ja kehotti kulkemaan
tuota polkua pitkin. Mies lupasi, että näin löytäisin sen, mitä
etsin.
Kulkiessaan sittemmin Jeesuksen seurassa tuota polkua
Hilkka on saanut nähdä, miten

rukouksiin on ihmeellisellä tavalla vastattu, niin hänen kuin
monien läheistenkin elämässä.
Jumalalle voi kertoa kaikki
niin konkreettiset kuin henkisetkin tarpeet.
-Rukoilen omien asioiden lisäksi myös ystävien ja sukulaisten puolesta. Rukouksessa saa
olla Jumalan edessä aivan rehellinen kaikkine tunteineen,
Hilkka vakuuttaa.

Yllättävä tehtävä
Viime vuosina Hilkan hengellisenä kotina on ollut Hämeen
Kansalähetys. Hän on mukana muun muassa Lähetyskodin
lauluryhmässä ja tutustui siellä
myös Kirsi Jokelaan, joka suunnitteli maahanmuuttajatyön
aloittamista
lähetyskodilla.
Hilkka oli vapaaehtoisena mukana jo ensimmäisessä, vuonna
2017 järjestetyssä tapahtumassa, johon kutsuttiin maahanmuuttajaperheitä.
-Mukana oli iso joukko maahanmuuttajia. Yksi afgaaniperhe kosketti kuitenkin minun
sydäntäni ja ymmärsin, että
minut on tarkoitettu ystäväksi
erityisesti heille. Olen saanutkin kulkea heidän rinnallaan
nyt jo useita vuosia. Jossain
vaiheessa perheen isä, Najeb,
kysyi, voisinko olla hänelle äiti.
Näin sain kolmannen pojan ja
hänen mukanaan myös ihanan
pojantyttären, Hilkka kertoo
kiitollisena.
Alkuvaiheessa
kommunikointia helpotti puhelimessa
toimiva kääntäjä. Hilkkaa tarvittiin apuna monissa käytännön asioissa. Ystävyyden myötä
vierailtiin tiiviisti puolin ja toisin ja tehtiin monenlaisia asioi-

ta yhdessä. Myös joulua on vietetty yhdessä.
-Olen tutustunut myös moniin muihin maahanmuuttajaperheisiin ja oppinut paljon näiltä vieraanvaraisilta ja
sydämellisiltä ihmisiltä. Olen
myös huomannut, että vaikka
ulkonaiset tavat ovat erilaisia,
pohjimmiltaan ihmiset ovat
huolineen ja murheineen samanlaisia.
Ennen maahanmuuttajatyön
alkua Hilkka oli isossa leikkauksessa, jonka seurauksena hän
kävi lähellä kuolemaa. Toivuttuaan hän kyseli Jumalalta,
miksi häntä ei jo otettu taivaan
kotiin.
-Jumala vastasi silloin, että
hänellä on vielä minulle tehtävä. Nyt olen ymmärtänyt, että
se tehtävä on maahanmuuttajien parissa.
Miina Makkonen
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Haastattelu

Lähetystyö

Ihmeiden

aika
J

oulu on meille suomalaisille perinteinen ja tärkeä
juhla. Japanissa joulua
sen sijaan on alettu viettää vasta muutama vuosikymmen sitten. Japanilaiseen jouluun kuuluvat joulupukki, lahjat ja hyvä
ruoka, mutta monille se on rakastavaisten juhla, jolloin pariskunnat lähtevät romanttisille
treffeille. Uusi vuosi on perhejuhla, jolloin kaukanakin asuvat
perheenjäsenet palaavat kotiin
ja juhlaa vietetään hartaasti
useampi päivä. Se on myös ainoa hetki, jolloin koko Japani
pysähtyy muutamaksi päiväksi.
Seurakunnat kokoontuvat joulujuhliin jumalanpalvelusten
yhteydessä, useimmiten joulua edeltävänä sunnuntaina.
Joulunpyhät kun eivät olet Japanissa yleisiä vapaapäiviä.
Lähetystyöntekijöille on muodostunut omia jouluperinteitä aina jouluonsenista (onsen
on japanilainen kuumavesi-
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kylpylä) alkaen. Sinkkulähetille joulut kaukana kotimaasta ja perheestä ovat toisinaan
hieman vaikeita. Itse olen saanut yhtenä vuonna jouluvieraita Suomesta ja muina Japanin
jouluinani viettänyt juhlaa kollegaperheiden kanssa. Omasta
joulukuusesta on tullut tärkeä
joulukoriste, joka rauhoittaa
joulunviettoon jo ensimmäisestä adventista alkaen. Samoin kirkot koristellaan silloin jouluasuun, kun on ensin
yhdessä seurakunnan kanssa
siivottu joka nurkka puhtaaksi.
Vuonna 2020 Japanissa elettiin
pitkiä aikoja poikkeustilassa ja
silloin myös seurakuntamme
ovet pysyivät suljettuina. Jouluna juhlatunnelma oli todellinen, kun seurakunta pääsi
kokoontumaan joulujumalanpalvelukseen. Erityisen koskettavan juhlasta teki se, että se oli
samalla myös kastejuhla. Tuon
hullun ja omituisen vuoden ai-
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kana pieni seurakuntamme sai
kaksi uutta jäsentä. Ensimmäinen heistä kastettiin kesällä
hänen käytyä yksityistä kastekoulua lähetystyöntekijä Jukka Kallioisen kanssa. Syksyllä
toinen kastekoululainen pääsi
syventymään kristinuskon perusasioihin pastori Yoshidan
johdolla.
Japanilaiset seurakunnat ovat
pieniä. HAT-Koben seurakunnassa on nyt 17 jäsentä. Kasteita ei tapahdu edes joka vuosi.
Sen vuoksi kaksi uutta kristittyä koronaaikana tuntuu ylenpalttiselta lahjalta. Ihmeeltä.
Ne ovat olleet suureksi rohkaisuksi lähetystyöntekijälle, joka
ei ole päässyt tekemään työtään
niin kuin oli suunniteltu. Mutta olen kuitenkin päässyt seu-

raamaan lähietäisyydeltä miten Jumala toimii. Häntä eivät
suljetut ovet pidättele. Päinvastoin se, että moni on joutunut koronapandemian aikana
hidastamaan elämänsä tahtia
on avannut sydämiä. Näin kävi
myös jouluna kastetulle neiti
Lumelle. Hän kävi Suomessa
ja tutustui siellä muiden turistien tapaan Helsingin Tuomiokirkkoon. Käynti kirkossa oli
niin ihmeellinen kokemus, että
hän palasi sinne uudelleen ja
uudelleen matkansa aikana.
Pandemian alettua hänet lomautettiin työstään ja yhtäkkiä
hänellä oli aikaa lukea kristillisiä kirjoja ja kuunnella kristillistä radio-ohjelmaa. Kirkkojen
jälleen avautuessa hän meni ensimmäistä kertaa kristilliseen
kirkkoon Japanissa, osti Raa-

matun ja alkoi lukea sitä. Pitkä tarina lyhyesti: Hän alkoi
uskoa Jeesukseen, jonka myötä hänen elämäänsä tuli valo.
Elämä ei muuttunut helpoksi,
mutta raskas elämä on alkanut
tuntua kevyemmältä. Aivan
kuten neiti Lumen lempikohta
Raamatusta lupaakin: ”Tulkaa
minun luokseni, kaikki te työn
ja kuormien uuvuttamat. Minä
annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin
teidän sielunne löytää levon.
Minun ikeeni on hyvä kantaa
ja minun kuormani on kevyt.”
(Matt 11:28-30). Ihmeiden aika
ei ole ohi, se on nyt.
Asta Vuorinen
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Keskinen Liliann..................... 21306
Lindholm Toni & Hanna..... 22101
Rantamäet .....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................38247
Vähäkangas Anna............... 25593
M Juhani .................................32609
Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.

SOITA 0600 18210
Lahjoitus 10.01 € /
puhelu + pvm
SOITA 0600 18220
Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm
MOBILEPAY 51283
Syötä haluamasi
summa ja viesti.
Kiitos!
Rahankeräyslupa – RA/2021/1201
Hämeen ja Sisä-Suomen
poliisilaitosten sekä Someron
kunnan alueella.

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

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa
ja helpotamme kirjanpitoa.

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni
4 kertaa vuodessa maksutta
ilmestyvän Pisara -lehden
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen
paperiversion sijaan
sähköpostiini
Osoitteeni on muuttunut:
teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun
otetaan yhteyttä
Palauta tämä kortti
työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b,
33200 Tampere

LAHJOITUSNUMEROT ja
MOBILEPAY

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:

Lapsuuden joulu
K

koskaan herättänyt epäilyksiä.
aikki tietävät, että lapsilSanotaan, että rakkaus on sole joulupukki on tärkeä.
kea, ja tässä tapauksessa rakNiin se oli minullekin, silkaus jouluun ja pukkiin sokaisi
lä odotin pukin tuloa lähes vuo
täydellisesti näkemästä todelliden joka kerta. Onneksi pukki
suutta. Niin on hyvä, sillä joutuli joulu, mutta minua harlusta olisi kadonnut sen suurin
mitti, kun isä ei koskaan saahohto.
snut jakaa tuota hetkeä kan
aina
yi
samme, kun hänen täyt
Olihan ihanaa haistella kinkun ja
jouluaattona käydä työpaikalla
kuusen tuoksua, sekä kuunnella
tai jossain muualla ja tietenkin
ja laulaa joululauluja, syödä herpukki tuli juuri silloin, joka kerkullisia ruokia, kokea perheen
ran. Usein pelkäsinkin, että isä
yhteyttä ja läheisyyttä kuuden
ei ehdi kotiin ennen joulupukin
sisaruksen sekä isän ja äidin
tuloa. Aikuisena olen ymmärtäkanssa, mikä asia oli ja on kaiknyt, että kyllä isä sittenkin sai jakein tärkeintä, mutta lapselle
kaa tuon hetken perheen kanssa.
joulupukin tulo on ehdoton kohokohta (olihan sitä lähes vuosi
Olenkin ihmetellyt ettei pahviodotettu). Joulun viettoon kuunaamari ja pumpuliparta
luvat olennaisesti musiikki, ihanat tuoksut, kuusi, lahjat, läheisyys, perhe, yhdessä laulaminen,
jouluinen koristelu, jouluruoat

kinkkuineen ja puuroineen,
aattohartaudet, joulukirkko radiosta tai televisiosta, kukkien
kauneus ja tuoksu, myöhäinen
joulusauna ja yhdessäolo. Joulu
on vuoden kohokohta, ainakin
useimpien ihmisten mielestä.
Enkelit julistivat ensimmäisenä
jouluna suuresta ilosta, joka oli
tullut kaikelle kansalle. Tuo ilo
löytyi eläinten syöttökaukalosta pienen vastasyntyneen lapsen muodossa. Jumala oli tullut
ihmiseksi meidän keskellemme,
että me Hänessä löytäisimme
ilon, joka kestää ikuisesti.
Juhani Tuominen, Orivesi
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KUVA: PIXABAY

Joulumuistoja

Todistus

Seurakunta
loistaa
Jumalan
valoa
12

Todistus

T

ürkan, bulgarianturkkilainen nuori nainen on
kristityn perheen tytär.
Türkanin perhe asuu alueella,
jonka väestöstä suurin osa on
turkinkielisiä muslimeja. Noin
3 000 muslimin joukossa asuu
pari sataa kristittyä. Tällä kristittyjen joukolla on oma seurakunta, jota Türkanin isä paimentaa.
Muslimialueella
eläessä
oman kristillisen seurakunnan
merkitys on korostunut.
– Jumalan armoa on, että
siellä on seurakunta. Se on todella tärkeä todistus. Bulgarian turkkilaiset ovat pääasiassa
muslimeja. Myös kaikki koulukaverini ovat muslimeja, mutta
seurakunnassa on kristittyjä ystäviä, Türkan kertoo.
Kristillinen seurakunta toimii myös todistuksena muslimimaailman keskellä.
– Menemme pääsiäisenä ulos
kulkueena juhlimaan. Silloin
laulamme kristillisiä lauluja ja
julistamme Jeesuksen ylösnousemusta.
– Aluksi ihmiset suhtautuivat
negatiivisesti, mutta tutustuttuaan kristittyihin he ovatkin alkaneet suhtautua positiivisesti.
Ennen oli tosi vaikeaa, mutta
Jumala oikeasti toimii todella
ihmeellisesti, Türkan iloitsee.
Türkanin mielestä meidän
kristittyjen tulisi olla rohkeam-

pia todistamaan Jeesuksesta,
myös niissä maissa ja paikoissa, joissa islam on valtauskonto.
– Kristittynä eläminen islamilaisessa maailmassa voi olla
vaarallistakin, mutta Jumala
voi ihan mitä vain. On tärkeää, että kristityt ovat rohkeasti
todistuksena Jeesuksesta muslimeille, ja että kristityt myös
rukoilevat.
– Toivon, että muslimimaissa
ihmiset löytäisivät tiensä seurakuntaan. Jumala kyllä johdattaa ja käyttää meitä kristittyjä,
mutta meidän tulisi olla rohkeita.
Türkan näkee, että avainasemassa tässä ovat ystävyyssuhteet, joiden kautta evankeliumi
leviää. Ensin pitää ystävystyä,
sitten Jumala kyllä avaa tilanteita kertoa evankeliumia. Tähän hän haluaa haastaa myös
meitä suomalaisia.
– Nähkää ympärillänne olevat muslimit, heitäkin Jeesus
rakastaa. Ottakaa kontaktia,
olkaa aktiivisia.
Türkanilla on koko islamilaisen maailman puolesta pyyntö
meille suomalaisille:
– Rukoilkaa. Ja tukekaa työtä, jonka kautta evankeliumi
saa levitä islamilaisessa maailmassa.
Teksti: Anu
Kuva: Harri Turunen
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Minun todistukseni

e
m
h
i
u
Joul nkuoressa
anha rouva lähestyy pensasaitaa korkokengin. Askel painaa jo, mutta tyylikkyydestä ei tingitä. Kasvojen
uurteisiin uppoutuu unohtumaton elämä rosoisine riemuineen.
Baskerin alta kurkistavat kiharretut kutrit. Kevyesti punatut
huulet hakevat hymyntapaista ja
huhuilevat nimeäni.
Saavun aidan luo ja tervehdin
tuttavallisesti. Leskirouva on ollut naapurimme kohta kymmenen vuotta. Näillä jalansijoilla
on jaettu kuuluminen jos toinenkin; säät, sairaudet, suvun suunnitelmat ja se, miten silloin ennen elettiin. Mitä asiaa rouvalla
on tänään? Suljen suuni. Avaan
korvani — ja sydämeni.
Naapuri katsoo minua sädehtivin silmin. Vuodet eivät ole vieneet niiden valoa. Hän ei sano
sanaakaan, mutta ojentaa minulle vapisevin käsin jotain hyvin
pientä ja kaunista; rosoisen, ki-

maltavaksi kullatun saksanpähkinänpuolikkaan. Sen uumenissa
uinuu Joulun Ihme — Jeesus–
lapsi. Hänen kapalonsa on koristeltu kultanauhoin ja koko hänen
olemustaan ympäröi kirkas, kukkasin kirjailtu kehä. Lapsen tähtisilmät tuikkivat toivoa ja suu on
sydämenmuotoinen.
Pieni kuusenkoriste on kämmenelläni kevyt kuin höyhen, ja silti painokkainta, mitä tiedän. Lihaksi syntyneen Sanan hennoille
harteille kipattiin kerran koko
maailman syntikuorma. Silti
hän yhä pyytää: ”Heittäkää kaikki murheenne minun päälleni,
sillä minä pidän teistä huolen.”
Hänen voimansa kykenee alistamaan valtaansa kaiken ja kutsumaan kuolleet haudoistaan. Se
tyynnyttää tyrskyt ja tuo tulevaisuuden ja toivon. Minullekin.

Lunta sataa hiljalleen. Hiutaleet
kerrostuvat vanhan rouvan baskerin päälle. Hän hymyilee ja
kysyy, mitä lapsille kuuluu, mutta mieleni on muissa maisemissa — siellä, missä Jumala syntyi
ihmiseksi. Armo armottomille,
pyhyys pettureille, rakkaus raadollisille. Siinä on jouluihmeeni
— pähkinänkuoressa!
Marianna Hildén

KUVA: UNSPLASH/ANNIE-SPRATT YTRSDRVYHMG
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