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Kolumni

Anna minulle Jeesus

”Hän on
voidellut minut …”
JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖSSÄ

puhumme usein ”voitelusta”, jota
tarvitsemme ollaksemme hyödylliset ja tehokkaat työssämme. Jumalan sanasta näemme Jeesuksen
yllä olevan voitelun, josta Luukas
kirjoittaa:
”Herran Henki on minun
päälläni, sillä hän on voidellut
minut julistamaan evankeliumia
köyhille, hän on lähettänyt minut
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen.”
Tämä raamatunpaikka alkoi
joitakin vuosia sitten avautua uudella tavalla itselleni. Jeesus näytti
Isän tahdon, voiman ja rakkauden meitä kohtaan. Hänen sanansa ja myös tekonsa todistivat siitä
jatkuvasti. Mitä se siis oli?
Jeesus sanoi ”Hän on lähettänyt minut” - tekemään jotakin
joillekin ihmisille. Keistä siis oli
kyse? Ensinnäkin Hän mainitsee
köyhät. Köyhä-sanaa käytetään
heprean kielessä myös nöyrää
tarkoittavassa merkityksessä. Toiseksi Jeesus mainitsee vangitut eli
ihmiset, jotka ovat fyysisesti tai
henkisesti sidottuja. Kolmanneksi
hän mainitsee sokeat. Ja jälleen
voimme ajatella joko henkistä tai

fyysistä sokeutta tai sairautta, joka
rajoittaa ihmisen elämää. Vielä
lopuksi mainitaan sorretut eli ahdistetut tai vainotut ihmiset.
Sanasta itselleni avautui yhä
uudelleen, kuinka Jumalan erityinen tahto on kohdata juuri näitä puutteenalaisia, vaikeuksissa
ja ahdingossa olevia ihmisiä. Ja
lukiessani evankeliumien kertomuksia, huomasin, että tällaisissa
tilanteissa olevat ihmiset olivat
avoimimpia ja halukkaimpia vastaamaan Jeesuksen kutsuun. He
olivat riittävän ”köyhiä” vastaanottamaan suurimman lahjan,
mitä kukaan voi saada.
Työmme Virossa ja Latviassa
on keskittynyt yhä enemmän tällaisiin ihmisryhmiin. Sen myötä
olemme nähneet myös Jumalan
Hengen läsnäolon tulevan tilanteisiin ja paikkoihin, joissa avun
saajat sitä kiitollisena myös vastaanottavat.
Olisiko meidän vietävä evankeliumi yhä enemmän näille
ihmisryhmille, joista Luukas kirjoittaa? Saisimmeko silloin itsekin
kokea yhä enemmän sitä voitelua,
joka Herramme yllä oli?
j Uha k oTisaari

L

apsuuteni joulujuhlien kohokohta oli joulukuvaelma, joka
kertoi ensimmäisen joulun
tarinan. Seimessä nukkuva
Jeesus-lapsi, Joosef ja Maria, Itämaan tietäjät, valkopukuiset
enkelit ja hämmästyneet paimenet.
Betlehemin tapahtumat piirtyivät
elävästi ja lähtemättömästi mieleen.
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto”
kuulosti juhlalliselta ja turvalliselta.
Vapahtajamme Jeesus Kristus on

syntynyt ja tuonut rauhan maailmaan.
Tänä päivänä Jeesus-lapsi ja paimenet eivät ole kovin yleinen näky
joulutilaisuuksissa. Tilalle on tullut
kauniita joulutarinoita ja musiikkiesityksiä. Samaan aikaan rauhattomuus on lisääntynyt eri puolilla
maailmaa. Tekee mieli kysyä: mihin
olemmekaan piilottaneet Rauhanruhtinaan?
Jotkut sanovat, että joulu ei olekaan Jeesuksen syntymäpäivä, sillä
Hänhän syntyi jo aikaisemmin syksyllä. Häntä ei siis voi tuoda keskelle
”pakanallista” jouluhumua tonttuineen ja pukkeineen. Kouluissa ja
päiväkodeissa pelätään Jeesuksen
loukkaavan eri tavoin ajattelevia.
Toisten mielestä Hänen syntymänsä
ei liity enää lainkaan nykypäivään…
Kristittynä kristityssä maassa tekisi mieli huutaa kuin taannoisessa
evankeliointiaktiossa: Anna minulle
J - e - e - s -u - s. Joulun päähenkilö
on edelleen olemassa ja Hänellä on
ratkaisu maailman ongelmiin. Kun
Hän saa koskettaa sydäntä, riippumatta kansallisuudesta, viha väistyy

ja rakkaus tulee tilalle. Olen nähnyt
ilon Hänen syntymästään suomalaisen lapsen silmissä. Olen nähnyt saman ilon Lähi-idästä kotoisin
olevan turvapaikanhakijan silmissä,
kun hän on ymmärtänyt, että Jeesus
tuli myös häntä varten.
Koko ihmiskunnan Vapahtaja
ansaitsee juhlan, jota meillä jouluksi
kutsutaan. Jouluna voimme elää sen
hetken uudelleen, kun profeettojen
ennustukset täyttyivät ja Jeesus syntyi ihmisenä ihmisten keskelle.
Matka ensimmäiseen jouluun
–tapahtumassa tamperelaiset koululaiset ovat tänäkin vuonna saaneet ihastella Jeesus-lasta Marian
ja Joosefin kanssa. Heillä on ollut
mahdollisuus kunnioittaa Häntä tietäjien kanssa, ylistää enkelien kanssa
ja ihmetellä tapahtumaa paimenten kanssa. Tätä Rauhanruhtinasta
meidän maamme ja maailmamme
erityisesti tänä jouluna tarvitsee.
Rauhallista joulua!
T arja j ääskeläinen

Odotuksen juhla

J

okaisella on erityisiä lapsuuden joulumuistoja. Näitä ovat
varmasti läheisten yhdessäolo,
jouluherkkujen syöminen, joulusauna ja joulukuusen koristelu. Monet perheet toistavat omia
jouluperinteitään, joita ei ehkä ole
muilla. Näistä muodostuu ainutlaatuisia lämpimiä muistoja. Valitettavasti kielteisiäkin joulumuistoja löytyy suomalaisista perheistä - ehkäpä
alkoholin juomisen tai perheriitojen
vuoksi. Huonoista muistoista johtuen joitakin saattaa joulun odotus
jopa ahdistaa. Joulun perimmäinen
sanoma kuitenkin julistaa rauhaa ja
rakkautta. Sen todeksi eläminen synnyttää hyviä muistoja, jotka auttavat
huonojen unohtamisessa. Perustuuhan meidän uskomme siihen, että
Vapahtaja syntyi maailmaan.
Omaan lapsuuteni jouluun kuului innokas odottaminen. Se alkoi
jo ensimmäisestä adventista, jatkui
jouluvalmisteluina ja huipentui jou-

luaattoon. Totta kai jännitimme lahjoja, joita tulisimme saamaan. Joulun
valmistelu sinänsä sisälsi odotuksen
tunnelmaa. Kuusen haku metsästä,
joulusiivoukset ja jouluruokien tuoksu sekä hiljentyminen lopulta joulun
viettoon. Tämä kaikki liittyi odotukseen ja sen täyttymiseen jouluaattona. Lapsen mieli ymmärsi, että
jotakin tärkeää oli tapahtumassa ja
sitä kannatti odottaa. Ei ainoastaan
lahjojen vuoksi.
Joulun sanoma puhuu odottamisesta. Koko maailma odotti Vapahtajaa. Synnin pimeys peitti koko maan
ja sen kansat. Jesaja ennusti Jeesuksen
syntymästä ja sanoi, että kansa joka
pimeydessä vaeltaa tulisi näkemään
suuren valkeuden. Tästä odotuksen
ilmapiiriä kuvaavat Luukkaan evankeliumin henkilöt: Sakarias ja Elisabet, Maria – Jeesuksen äiti, paimenet
kedolla, hurskas Simeon ja vanha
Hanna temppelissä. Jokaisella heillä
oli oma tarinansa tästä odotuksesta

ja odotuksen täyttymisen ilosta. Jumalan Pojan syntyminen maailmaan
ei ollut vielä koko sanoma, vaan se,
että hän tulisi sovittamaan maailman
synnit. Joulun sanoma on samalla
pääsiäisen sanoma. Se on sanoma
uskovalle vuoden jokaiselle päivälle.
Maailma odottaa vieläkin. Se
odottaa viestinviejiä tästä sanomasta. Joulu on sanoma lähetystyön
tarpeesta. Ilman evankeliumin julistusta kansat eivät voi löytää sydämen
rauhaa eivätkä sielun lepoa. Odotus
ja etsintä jatkuvat niin kauan, että
joku kertoo Jeesuksen sovitustyöstä.
Tätä joulun sanomaa odottavat uudet maahanmuuttajat. Sitä odottavat
naapurimme, joilla ei ole vielä Jeesuksen antamaa joulurauhaa. Joulu
antaa mahdollisuuden myös sanoman välittämiseen sopivalla tavalla.
Näin todellinen joulun täyttymys
tulee sydämiin.
U sko k aTTo
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JOHANNA PUSA:

Kuuntelen joulumusiikkia läpi vuoden

T

ämän sivun kesäisessä kuvassa hymyilee Pusan aurinkoinen perhe: Johanna,
Joona, Lukius (3,5 v) ja
Elias (2 v). Kaamoksen
harmauden keskellä kuva suorastaan
huokuu lämpöä ja valoa. Samaa lämpöä on Johanna Pusan uskomattoman kauniissa lauluäänessä, jota voi
usein kuulla seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikki on pohjalaissyntyisen ja sittemmin tamperelaistuneen
sairaanhoitajan “toinen kotimainen
kieli”. Johanna palvelee Tampereen
Helluntaiseurakuntaa erilaisten musiikkiryhmien jäsenenä laulaen ja
kitaraa soittaen. Lähestyvänä joulunaikana Johanna Pusaa voi kuunnella
muun muassa Betlehemin lahja -joululaulukonsertissa, jossa hän johtaa
bändin kanssa kuulijoita joulun sanoman äärelle Tampereen helluntaiseurakunnassa 17. joulukuuta.

Jouluun ”hurahtanut”
Johanna kertoo joululaulujen olevan erityisesti lähellä hänen sydäntään.
- Joululaulut ovat aina olleet minulle tärkeitä sanomaltaan ja tunnelmaltaan. Joulumusiikkia kuuntelen usein läpi vuoden, eli kesälläkin
on mukavaa laittaa joululevy soimaan. Joululaulut saavat minut
pysähtymään Jeesuksen syntymän
ja kaiken sen äärelle, mitä silloin tapahtui, ja mitä siitä seurasi.
Johanna kertoo myös itse kirjoittaneensa useita joululauluja ja
tunnustaa olevansa “enemmän tai
vähemmän hurahtanut jouluun”.
Kahden eläväisen pikkupojan äiti
kertoo perheen viettävän varsin
aktiivista elämää, johon musiikki ja
urheilu sisältyvät eri muodoissa.

- Lempipuuhiamme ovat muun
muassa maalla traktorilla ja mönkijällä ajeleminen. Viihdymme myös
paljon muiden ihmisten seurassa.
Joulua Pusan perhe viettää perinteisesti sekä Kihniöllä Joonan kodissa
että Johannan isosiskon perheen luona Tampereella.
- Joonan kodissa meille on tullut
tavaksi soitella yhdessä joululauluja ja tunnelmoida musiikin avulla.
Jouluna käymme myös yleensä Pohjanmaalla ja joulunvieton yhtenä
erikoisena ohjelmanumerona on
shoppailureissu Tuurissa Veljekset
Keskisellä.

luntaiseurakunnassa lapsikuorossa ja
siitä lähtien olen laulanut erilaisissa
kuoroissa ja kokoonpanoissa. 16-vuotiaana tutustuin Apa Ali-Löyttyyn.
Teimme vuosia yhdessä musiikkia ja
kiertelimme eri seurakunnissa. Tampereella olen ollut mukana Hannele
Peltokankaan johtamassa Yochanan & Brothers -ylistysryhmässä sekä
välillä muissakin ryhmissä sunnuntain ja tiistain tilaisuuksissa. Musiikki
on minulle luonnollinen tapa palvella
seurakunnassa.
k aTariina k osonen
Laulu on Johannalle itseilmaisun väline.

Musiikilla voi ilmaista
itseään

KUVAT: JOHANNA PUSA JA DANIEL SCHILDT

Omien sanojensa mukaan Ilmajoki/
Seinäjoki -akselilta kotoisin oleva Johanna on asunut Tampereella reilut
kymmenen vuotta. Koko tämän ajan
hän on palvellut Tampereen seurakuntaa musiikin parissa. Musiikki
onkin aina ollut hänelle tehokas itseilmaisun väline.
- En aina osaa puheella kertoa
miltä jokin asia tuntuu, joten luontevampi tapa minulle on ilmaista
itseäni tekemällä laulu ja laulamalla se. Musiikki on ollut vahvasti jo
lapsuudenkodissani läsnä arjessa ja
juhlassa.

Lauluja lapsesta asti
Kuten niin usein elämän kutsumuksen ja syntymälahjan kohdalla on
asian laita, myös Johanna on ollut
musikaalinen jo hyvin pienestä asti.
- Lauloin jo ennen kuin opin
puhumaan. Lempilauluni oli lapsena Eija Merilän tulkinta laulusta
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Noin
viisivuotiaana aloitin Seinäjoen hel-

Pusan perhe kesäisissä tunnelmissa.

Kutsuttu tavallisuuteen
Eija Sirénille pienikin
on suurta Jumalan
palvelemisessa.

M

arraskuun Nimeltä kutsuttu
-naistentapahtumassa muistutettiin, että tärkeä osa kutsumuksesta on jo sisimmässämme.
Viestintuoja haastatteli Eija Siréniä, joka elää kutsuttuna niin työpaikalla kuin solussakin.
Perheterapeutti Elli Meklin rohkaisi tapahtuman yleisöä toteamalla,
että mielen uudistuksen kautta ja
Jumalan perheyhteydessä eheytyvä identiteetti antaa rohkeutta elää
kokonaisena.
Seurustellessamme
Jumalan kanssa voimme myös alkaa
ottaa askelia sisimmästämme käsin
luottaen, että hänen äänensä puhuu
meissä.

Kutsumus on tässä ja nyt
Eija Sirén työskentelee dokumentoijana ja elää arjessaan Jumalan kutsumana.

HANNA VILENIUS

– Jumalaa voi palvella myös työpaikalla Hänen antamillaan lahjoilla ja taidoilla sekä olemalla ystävä.
Haasteissa voi pyytää viisautta Jumalalta ja auttaa muita.
Eija kokee olevansa kutsuttu myös
soluun.
– Solu oli ensimmäinen paikka,
jossa tunsin oikeasti kuuluvani joukkoon. Joissakin solun jäsenissä puolestaan näkee kutsun muiden rohkaisemiseen.
Elli Meklinin mukaan kutsumus
toteutuukin useimmiten tässä ja nyt
persoonallisuutemme, taitojemme,
lahjojemme ja kokemustemme pohjalta.

Vaikeuksissa Jumalan syliin

Eija Sirén sai Elli Meklinin
opetuksesta paljon irti. Nimeltä
kutsuttu -tapahtumassa oli
tarjolla myös lounas, kauneus- ja
hyvinvointipisteiden palveluja,
vaatteidenkierrätyspiste ja Store of
Hopen korumyyntiä.

P aUla e rkinTalo

Meklinin mielestä olennaista on
kuunnella, miten Jumala kehottaa
vastaamaan elämän myrskyihin, jotka nekin ovat kutsumuksen aineksia.
Jeesuksen lailla kannattaa pimeyden
hetkissä lähestyä Isää, joka pitää sylissään ja vahvistaa.
Eija uskoo, että koettelemukset
valmistavat johonkin.
– Jos pääsee jostain asiasta yli, voi
ymmärtää muita.
Tavallisen elämän nimittäminen
”kutsun” toteuttamiseksi voi tuntua
joskus vieraalta.
– Ei sen tarvitse aina omasta mielestä kovin suurta ollakaan, Eija sanoo. – Pienikin, mitä tekee, voi olla
kokonaisuuden kannalta suurta.
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Pastoreiden parhaat jouluruokavinkit
KATON PERHEEN perinteinen mansikka/vadelmakiisseli
valmistuu
aattoaamuna yhtaikaa riisipuuron
ja torttujen kanssa. Erityisesti lapset
ja mumma odottavat tätä pehmeää
kiisseliä, joka sulattaa kinkut ja kalkkunat. Herkullinen marenkikakku
puolestaan korvaa meillä perinteisen
kermakakun ja kuivakakut.

MARJAKIISSELI
4-4,5 l vettä
mansikka- tai mustaviinimarja/
vadelmamehua maun mukaan
10 rkl perunajauhoa
1 dl sokeria
Lämmitä vesi hellalla, sekoita marjamehu siihen väriä antamaan. Lisää
haaleaan veteen sekoitettu perunajauho ohuena nauhana kattilaan samalla vispilällä pyöritellen, kunnes
kiisseli sakenee. Kiehauta nopeasti ja
laske varovasti lämpöä, jotta kiisseli
ei pala pohjaan. Lisää sokeri sekoittaen ja kaada valmis kiisseli pariin
kulhoon. Lisää marjat ja anna jäähtyä. Maukas jälkiruoka tai välipala
jouluun kermanokareen kera!

Vatkaa valkuaiset sekoittaen
1/2 dl sokeria ja sitruunatipat. Vatkaa vähitellen kovaksi
vaahdoksi lisäten loput sokerista
sekä vaniljasokeri. Voitele kaksi
leivinpaperia ja aseta ne pelleille.
Laita puolet valkuaisvaahdosta
toiseen ja puolet toiseen peltiin.
Tee 25 cm halkaisijaltaan pyöreät
pohjat ja paista 100 asteessa niin
kauan kun valkuainen alkaa tulla
kauniin ruskeaksi.
Ota marengit jäähtymään.
Täytä marenkipohja vasta ennen
syömistä.
Täyte:
Vatkaa kerma ja rahka sokerin
kera, lisää vaniljasokeri. Laita
kermarahkaseos päälle ja lisää kiiwit, mansikat ja vatut. Laita toinen marenkipohja täytteen päälle.
Koristeeksi mantelilastuja ja suklaarouhetta. Voit muunnella täytettä mielesi mukaan. Kyseinen
resepti sopii keliaakikolle.
Siunattua joulua kaikille!
T ina , U sko , V eera ja
V eikka k aTTo

MARENKIKAKKU
Pohja:
4 valkuaista
1 1/2 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
5 tippaa sitruunamehua
Täyte:
2-4 dl kermaa
250 g rahka
1 dl sokeria
1-2 tl vaniljasokeria
1l mansikoita
1l vattuja
3 kiiwiä

PERINTEINEN
PORKKANALAATIKKO

LAMMASTA
ALBANIAN TAPAAN
“PERHEESSÄMME vallitsee albanialais-suomalainen kulttuuri ja myös
joulun aikaan tämä näkyy ruokapöydässämme.
Albaniassa ei perinteisesti juhlita
joulua, vaan uutta vuotta, joka onkin
siellä vuoden tärkein juhla.
Vuosien myötä perheemme joulutraditio onkin saanut vaikutteita albanialaisesta uudenvuoden vietosta.
Haemme lampaanruhon, pilkomme sen paloiksi ja valmistamme sen
sitten uunissa perunoiden kera.
Liharuoka perunoineen syödään
tzatziki–tyyppisen ”kastikkeen” (alb.
’xaxiqi’) kanssa.
Se tehdään yksinkertaisesti sekoittamalla maustamatonta jogurttia,
tuorekurkkua, paljon valkosipulia,
suolaa ja oliiviöljyä.
Viime jouluna valmistimme lampaan sijasta kalkkunan, joka sekin on
perinteisesti Albanian uuden vuoden
juhlaruoka. Kalkkunan mausteliemeen sekoitetaan yrteillä maustettua
leipää.

h annakaisa , e di , e llioT ja
o liVia s hehU

MEILLÄ ON omasta mielestämme hyvin perinteinen joulu. Jouluruokiimme kuuluvat perinteiset porkkana-,
lanttu-, peruna-, ja maksalaatikko.
Unohtamatta tietenkään hyvin kypsytettyä joulukinkkua. Erilaiset salaatit ja juustot kuuluvat myös joulupöytäämme.
Joulukahvit juodaan ruuan päälle
joulutorttujen ja taatelikakun kera.
Ennen ruokailua meillä on perinne,
että joku lapsista lukee jouluevankeliumin. Muuten joulunaika menee
yhdessä ollen ja hyvin syöden. Itse
tehty porkkanalaatikko on meidän
perheen ykkösjuttu.

Keitä riisit vedessä kypsiksi, lisää
maito, munat ja mausteet sekä soseutetut porkkanat. Pinnalle korppujauhoja ja voinokareita. Paista uunissa
180 asteessa 1,5 tuntia.
P eTTeri ja M inna , j oona ,
M iika ja h anna a rasalo

PASTORIN
BATAATTIMUUSI
Porkkanalaatikko
1,5 dl riisiä
4 dl vettä
5 dl maitoa
500g keitettyä porkkanaa
2 tl suolaa
1/4tl valkopippuria
2 munaa
loraus siirappia
Pinnalle:
voita nokareina
korppujauhoja

4 bataattia
2 dl ruokakermaa
50 g voita
(1rkl vaahterasiirappia)
Pese bataatit ja pistele haarukalla.
Kypsennä uunin ritilällä 200 asteessa noin 1 tunnin ajan. Ritilän alle
kannattaa laittaa pelti. Ota bataatit
pois uunista kun ovat tarpeeksi
pehmeitä. Jäähdytä hieman ja kuori.
Muussaa ja lisää kerma, voi ja vaahterasiirappi. Nauti!
j arkko ja s irPa l indqVisT

Joulumuistoja Afrikasta
”Herra ei kysy, mitä olen
säästänyt, vaan mitä olen
antanut”

L

ähetysveteraani Ulla Niemisen
joulumuisto on Itä-Afrikasta, jossa hän toimi pitkään lähetyslasten opettajana Itä-Afrikassa.
– Vuonna 1969 olin Mirjami
Yleniuksen jouluvieraana Chemelilin lähetysasemalla Keniassa. Juuri
silloin oli koleraepidemia menossa ja
rokotettavia piisasi. Eräs synnyttäjäkin tarvitsi aattona kyydin sairaalaan
Kisumuun. Safarimuurahaiset tekivät
hyökkäyksen kohti kanalaa ja joulusaunassa mamba oli luikerrellut lauteiden alle veden tuoksun perässä...

Jeesus ja lapset tuovat
joulun
Ulla on syntyperäinen tamperelainen. Hänen isänsä suvussa oli uskovia, joiden rukousten seurauksena
Ullan vanhemmat tulivat uskoon

telttakokouksessa. Ulla itse pelastui
teini-iässä leirillä.
- Sain siltä leiriltä ystäviä kuten
Mirjami ja Pekka Ylenius. Heidän
kokosydämisyytensä ja Raamatun
tuntemuksensa ovat merkinneet elämässäni paljon, Ulla toteaa.
Ulla kasvoi suuressa perheessä.
Kansakoulunopettajan ammattinsakin puolesta lapset ovat olleet aina
suurena osana elämää – myös jouluna. Joulut olivatkin erityisen tärkeitä,
ja niihin valmistauduttiin pitkään ja
hartaasti.

KUVA: HANNA VILENIUS

Peruttu joulu
Ullan työkentällä Afrikassa kaikki
suomalaiset – eivät vain lähetyslapset – olivat aina tervetulleita koulun
joulujuhliin. Tällä tavalla Niemisen
työ tavoittikin monia. Esimerkiksi
Kakamegassa toteutettiin Suomen
valtion järjestämiä vesi- ja terveysprojekteja, joiden myötä alueella oli
paljon suomalaisia töissä. Myös näi-

den perheiden lapsia nähtiin joulujuhlissa paljon
Ulla mainitsee erityisen muistorikkaista jouluista Afrikassa myös
työuransa viimeisen joulun. Hänen
oli tarkoitus viettää se Kiiskisen
perheen kanssa Tansaniassa, mutta

matkaan tuli melkoisia mutkia:
- Oli El Niño -sateiden aika.
Maantiet ja radat olivat monesta
kohtaa poikki, kertoo Ulla. Pari päivää ennen lentoa selvisi, että ystäväperhe ei millään pääse hakemaan
Ullaa lentokentältä. Tulvat olivat
valtavia.
- Juoksin Fidan toimistolle ja kerroin, että jouluni on peruttu, Nieminen kertoo. Hän ajatteli, että joutuu
viettämään joulun yksin.
Jumala kuitenkin johdatti siten,
että Ulla sai viettää joulun Fidan toimistossa työskentelevän työtoverin
kanssa. Tämä oli juuri mennyt naimisiin tansanialaisen miehen kanssa.
- Joka syksy mietin omaa jouluani
ja että kuinka se menisi, kuuluinhan
siviilisäätyni puolesta ”yksinäisten sisarten kaartiin” miettii Ulla.

Siunaus kortin lähettäjälle
- Nyt vanhana eläkeläisenä en kaipaa
enää suurta väenpaljoutta, Niemi-

nen toteaa. Jeesus tuo joulun. Ullan
jouluun kuuluu mm. vanhainkodissa
äidin luona vierailu sekä hautausmaalla käynti. Ullalla on myös eräs
Mirjami Yleniukselta opittu tapa tai
perinne:
- Käyn läpi jokaisen saamani joulukortin ja siunaan lähettäjää.
Eräässä 50 vuoden takaisessa kortissa onkin runo, jonka Ulla haluaa
lukijoiden kanssa jakaa:
”Suo minun antaa mitä
annettavaa on avoimin käsin,
uhrata itseni Sinulle joka päivä
palvelusta varten,
olla onnellisena käytössä niin
kauan kuin elämää kestää,
elää iloisena tuhlarina Sinulle.
Sillä lopussa, Herra, Sinä et
kysy minulta, mitä olen säästänyt, vaan mitä olen antanut.”
(Flora Larsson)

j oni h UoPana
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Monien kansallisuuksien jumalanpalvelus
English Service on osa
seurakuntamme laajaa
kansainvälistä työtä.

KUVA: GIFT SOZELA

S

unnuntai-iltapäivän englanninkieliseen jumalanpalvelukseen
kokoontuu joukko ihmisiä kymmenistä eri maista. Tilaisuuksissa on
ylistystä, raamatunopetusta ja kahvihetki. Lapsille on samaan aikaan
pyhäkoulu. Esitimme English Service -työn vastavalitulle johtoryhmälle
muutaman kysymyksen:

1. Kuka olet?
2. Mitä teet
englanninkielisessä työssä?
3. Miten vietät jouluasi?
OLEN JANI RANTANEN ja olen 39-vuotias. Perheeseeni kuuluu vaimoni
Hanna ja hieman vajaa 2-vuotias
tyttö Helmi. Vastuutehtäviini kuuluvat työskentely English Servicessä
vanhimpana ja sen sunnuntain jumalanpalveluksissa opettaminen. Lisäksi
kannan säännöllisesti vastuuta kouluikäisten pyhäkoulussa.
Joulua meidän perheessä vietetään sekä Tampereella että Seinäjoella johtuen siitä, että haluamme olla
sekä minun että Hannan vanhempien luona jouluna. Joulu on siis niin
kuin monille muillekin suomalaisille
perhekeskeinen Vapahtajan juhla.
Tulevaisuus on minulle tätä kirjoittaessa vielä hieman auki. Olen
hakemassa pastorin töitä jostakin
päin Suomea, katsotaan miten Herra
johtaa. Siunattua joulua kaikille!
MINUN NIMENI ON KABIRU ADAMU

Olen naimisissa Deborah Larbin kanssa. Meillä on kaksi
ihanaa tytärtä Obelia ja Adiah.
Olen vastuussa kokousten jär-

NBABUINE.

English Servicen vanhimmat vasemmalta Jani Rantanen, Sayed Tenkanen, Kalle Jouppi, Kabiru Adamu Nbabuine, Dag Andersen ja Luke Barnes.

jestelytiimistä. Tiimin tehtävänä on
huolehtia kokouksen äänentoistosta
ja tekniikasta sekä kahvilasta ennen
kokouksen alkua sekä huolehtia siitä,
että tavarat tulevat paikoilleen kokouksen jälkeen.
Vietän jouluani perheen ja ystävien kanssa.
OLEN SAYED TENKANEN. Minulla
on kunnia palvella Jumalaa English
Service:ssa tiedon jakajana sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja
ES:n nettisivulla.
Odotan jo joulua ja seurakunnan
kansainvälistä joulujuhlaa. Se on ai-

nutlaatuinen tilaisuus, jolla voimme
kertoa evankeliumia monenlaisille
ihmisille.
Meillä on
vaimoni Mia-Lotan kanssa kaksi
pientä lasta, Daniel ja Sophie.
Vastaan English Servicen pyhäkoulusta. Minä ja vaimoni olemme
molemmat opettajia. Joulu on aina
ollut minulle vihreä ja lämmin, kun
olemme lomalla perheen kanssa
Australiassa.
Joulupäivänä yleensä syömme
grillattua ruokaa ja vietämme aikaa
uimassa.
NIMENI ON LUKE BARNES.

NIMENI ON DAG ANDERSEN. Olen naimisissa Saaran kanssa ja meillä on
kolme lasta Heidi, Benjamin ja
Samuel.
English Servicessä olen vastannut
opetuksesta ja palvellut kahvituksessa
ja toivottanut ihmisiä tervetulleeksi
seurakuntaan. Nautin kohdata ihmisiä veljenä ja ystävänä seurakuntamme kokouksissa.
Juhlimme joulua kotona Tampereella. Joulun aika on aina erityinen,
silloin on hyvä viettää erityisesti aikaa perheen, sukulaisten ja ystävien
kanssa.

Perheeseeni
kuuluu vaimoni Leena, tyttäreni
Karoliina ja poikani Joona.
Olen syksyn aikana tullut mukaan
englanninkieliseen työhön. Olen yksi
English Servicen paimenista ja otan
vastuulleni jossakin vaiheessa pastorin tehtävät.
Joulua vietämme yleensä perheen
kesken ja sukulaisten kanssa. Joulu
on ollut minulle aina rauhoittumisen
ja Vapahtajan syntymän juhla - Jumala syntyi ihmiseksi.
OLEN KALLE JOUPPI.

k oonnUT k alle j oUPPi

Parasta Suomessa on rauha ja vapaus palvella Jumalaa

E

lia Zolfaghar on asunut Suomessa seitsemän vuotta. Vaimo
Afsaneh ja tytär Tina muuttivat tänne reilut kolme vuotta sitten.
Elia kertoo hakeneensa Suomesta
turvapaikkaa, koska hänen kotimaassaan Iranissa kristityt joutuvat
vaikeuksiin vainojen takia.
Zolfagharin perhe on jo tottunut
viettämään suomalaista joulua.
– Minulla on suomalainen ”isä
ja äiti”, ja olemme aina viettäneet
joulua heidän luonaan Lammilla.
Pidän perinteisestä suomalaisesta
jouluruuasta, Elia kertoo.
Joulun syvempi merkitys valkeni
Elialle jo 14 vuotta sitten, kun hänestä tuli kristitty.
– Ennen uskontuloani emme
viettäneet Iranissa joulua, mutta
sen jälkeen vietimme joulujuhlaa
joka vuosi joulupäivänä kotiseurakunnassamme.
– Jouluna meidän Vapahtajamme ja Pelastajamme, joka rakastaa

ZOLFAGHAR PERHEALBUMI

meitä, syntyi. Meidän Jumalamme
syntyi ihmiseksi! Joulu merkitsee
meille uutta elämää ja uutta luomusta, jonka Jumalan Poika on antanut meille.
– Nuoruudessani etsin täydellisiä
ihmisiä, mutta en löytänyt. Elämästäni puuttui jotakin, mutta en tiennyt, mitä se oli.
Kun kuulin Jeesuksesta, huomasin, että tämä on se henkilö, jota
olen kaivannut koko elämäni. Hän
oli Jumala, joka on täydellinen.

Pimeydestä valoon
Iranin virallinen uskonto on islam;
Elian mukaan se on maassa vahva.
– Siellä pimeydessä Jumalan
valo valaisi minun elämäni ja nyt
vaellan valossa. Perhesuhteet ja
jumalasuhde ovat muuttuneet paremmiksi. Tulevaisuus on selkeä ja
tiedän, mihin olen menossa kuoleman jälkeen.
Tällä hetkellä Elia on hervan-

talaisessa seurakuntakodissa työkokeilussa diakoniavustajana. Hän
kuuluu Tampereen Helluntaiseurakuntaan, jossa hän tulkkaa raamattupiirissä ja sunnuntain jumalanpalveluksessa opetusta suomesta
persiaksi.
Afsaneh-vaimo kaipaa välillä kotimaahan, mutta Elia sanoo kotiutuneensa hyvin Suomeen.
– Koko meidän perhe tykkää lumesta. Minä ja vaimoni emme ole
hiihtäneet vielä, mutta tyttäremme on hiihtänyt koulussa. Talvella
minä luistelen toisinaan.
– Suomen rauha on minulle paras, kun voin elää ja palvella Jumalaani rauhallisesti, hän painottaa.
T arja j ääskeläinen
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Hervannan Katukappelin vuosijuhla
KUVAT: OLAVI RAJAHALME

paikalla olevien lasten puolesta rukoiltiin. Elina Hinkonen esitti viulusoolon Jarkko Juuselan säestämänä.
Mika Muhujärvi kertoi koskettavasti, mitä seurakunta hänelle
merkitsee.
-Olen kasvanut seurakunnan keskellä, joten seurakunta liittyy oikeastaan ihan kaikkeen, mitä elämässäni
on. Jossain vaiheessa aloin miettiä,
että olenko varmasti tarpeeksi hyvä

tähän seurakuntaan. Mutta silloin
koin Herran kehottavan minua kasvamaan ja ymmärtämään, että kelpaan
juuri sellaisena kuin olen. Jokainen
seurakuntalainen tuo mukanaan
omat vahvuutensa ja myös heikkoutensa. Siinä on yhteyden rikkaus.
Katukappelin pastori Timo
Penttilän saarnan aiheena oli Psalmi 1. Saarnan ydin oli, että uskova on
autuas - mikä tarkoittaa onnellisuut-

ta – jos hän tekee oikeita valintoja.
Penttilä rohkaisi ihmisiä täyttymään
Pyhällä Hengellä. Juhlan lopussa nautittiin kahvia ja monenlaisia herkkuja
Duon yläaulassa.
o laVi r ajahalMe

Pastori Timo Penttilä vaimonsa Arjan kanssa.

S

unnuntaina 15.11. vietettiin
Hervannan
Katukappelin
6-vuotisjuhlaa. Katukappelin kokoussali oli lähes täynnä väkeä. Mukaan oli tullut
myös maahanmuuttajia. Lämminhenkisen perhejuhlan juonsi Tarja
Jääskeläinen. Vuosikertomuksen
seurakunnan monipuolisesta toiminnasta luki Jukka Kajava.
Katukappeli|choir johti seurakunnan riemulliseen ylistykseen yhdessä
tanssivien lasten kanssa. Topi-Pekka
Kuusjärvi rohkaisi seurakuntalaisia
tulemaan mukaan lastentyöhön, ja

Mika Muhujärvi

Tarjoilu on tärkeä osa juhlaa.

Juutalaisten paluumuutto on yksi ajan merkeistä
Yhteiskristillisessä Alijarukousaamussa kehotettiin
Suomen seurakuntia
valmistautumaan
muuttoliikkeeseen.

KUVAT: OLAVI RAJAHALME

Suomen hallitus ja esivalta tarvitsevat esirukousta, jotta he voisivat
hallita oikein ja seisoa Israelin rinnalla. Suhtautuminen Israeliin vaikuttaa
suoraan maamme asioihin. Suomen
rajavartiolaitos ja SUPO ovat avainasemassa terrorismin tunnistamiseksi
ja rajojen suojelemiseksi.
Sana:
”Osta
totuutta,
älä
myy”(Snl.23:23). ”Viisaus on parempi
kuin sota-aseet” (Saarn.9:18).

Israelin hallituksen puolesta, jotta messiaanisten juutalaisten alijan
tekeminen helpottuisi. Maahanmuuttajille tarvitaan asuntoja ja työpaikkoja, jotta he voisivat sopeutua
paremmin yhteiskuntaan. Rukoilimme myös, että alijan tekijöiden silmät
avautuisivat näkemään, että Yeshua
on heidän messiaansa.
Messiaanisten paluumuuttajien
tulisi löytää Israelissa seurakuntayhteys, ja toisaalta seurakuntien tulisi
olla avoimia ottamaan heidät vastaan. Messiaaniset johtajat tarvitsevat enemmän Sanaan pohjautuvaa
alija-ymmärrystä. Myös messiaanisten arabien ja juutalaisten suhteiden
avoimuus on tärkeää.
Sana: ”Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista
ja tuon teidät omaan maahanne…” (Hes.
36:24).
Yhteiskristilliset alija-rukoustapahtumat jatkuvat ensi vuonna eri
seurakunnissa.

Integroituminen Israeliin

T arja j ääskeläinen

K

atukappelin marraskuun yhteiskristillisessä Alija-rukousaamussa rukoiltiin juutalaisten paluumuuton puolesta. Vuonna 2014
Israeliin virtasi juutalaisia muista
maista enemmän kuin kymmenenä
edellisenä vuotena. Se on yksi merkki Jumalan suunnitelmasta Israelin
kohdalla sekä merkki Jeesuksen toisen tulemuksen lähestymisestä. Suomen seurakuntien tulisi olla hereillä
ja valmiina auttamaan omalta osaltaan. Päivän aikana rukoiltiin Venäjän, Suomen ja Israelin tilanteiden
puolesta.

Venäjältä ja Suomesta
Marianne Katajisto oli koonnut
katsauksen Venäjän ja Suomen roolista alija-ilmiössä.
Venäjänjuutalaisille tulee rukoilla tietoisuuden ja lähtöhalukkuuden

Olavi Rajahalme
Marianne Katajisto

lisääntymistä. Venäjän messiaaniset
pastorit ja uskovat tarvitsevat rohkeutta olla esimerkkinä muille. On tärkeää myös rukoilla poliittisten ja taloudellisten esteiden poistumista sekä
rauhaa ja turvallisuutta maahan. Ukrainan tilanne on lisännyt huomattavasti juutalaisten paluumuuttoa Israeliin ja heidän asioitaan järjestelevä
juutalaistoimisto on laajentunut.
Sana: ”Minä sanon pohjoiselle: Anna
tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun
poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta
maan äärestä” (Jes 43:6).

Erkki Salo puhalsi sofariin Alijapäivän päätteeksi

Suomen kristityille rukoiltiin yhteyttä, kunnioitusta, Hengen voitelua
ja suojaa. Erityisen tärkeää on nuorten Israel-tietoisuuden lisääntyminen
ja halu seisoa Jumalan omaisuuskansan rinnalla.
Tämän hetken ongelmakuvia
ovat muun muassa vihamielisyyden,
rasismin ja toisaalta islamisoitumisen
lisääntyminen. Tarvitsemme kristillistä lähimmäisenrakkautta sekä totuudellista tiedonvälitystä.

Olavi Rajahalme toi esiin Israelin
alija-tilannetta. Rukoilimme
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Seurakunnalle 100-vuotishistoriikki

Ensi vuonna
Message-koulussa? V
Message Opetuslapseuskouluun otetaan uusia opiskelijoita
kevään 2016 aktiokaudelle.
Tule opiskelemaan Jumalan Sanaa, oppimaan opetuslapseudesta ja
varustautumaan Jumalan valtakunnan sanansaattajaksi
seurakuntamme laadukkaaseen opetuslapseuskouluun.

anhinten kokous on päättänyt tehdä seurakuntamme
100-vuotishistoriikin.
Aikaa
juhliin on vielä viitisen vuotta, mutta historian kokoaminen ja järjestäminen vie aikaa. Tästä syystä työ
aloitetaan jo nyt. Historioitsija Ritva
Palo-oja on kutsuttu hankkeen johtajaksi. Hän tarvitsee avustajia sekä
kirjoitustyöhön että materiaalin kokoamiseen. Tällä kertaa historiikin

näkökulmaan halutaan tarinanäkökulmaa ja myös henkilökuvia vuosien
varrelta. Seurakunnan johto pyytää
jokaista auttamaan Ritvaa työssään
mahdollisuuksien mukaan. Jos jollakin on valmiita historian aarteita
omissa arkistoissaan, näitä voi myös
tarjota työryhmälle. Näitä aarteita
ovat dokumentit ja tarinat esimerkiksi jostakin työalueesta, jolla on ollut
menestys ja siunaus. Tai sitten iäkäs

seurakunnan jäsen, jolla on vielä
muistissa tärkeitä asioita, jotka kannattaisi ottaa talteen.
Yhteisen historiikkimme tiimoilta
voi ottaa yhteyttä Ritva Palo-ojaan
sähköpostilla: ritva.palo-oja@kolumbus.fi.
U sko k aTTo

Kevään 2016 opinnot painottuvat erityisesti lähetystyöhön ja
evankeliointiin sekä käytännön harjoittelujaksoon, joka toteutetaan
kevään aikana aktiomatkan muodossa.

EMILIA NIEMINEN

Hakuohjeet ja hakulomakkeet saat seurakunnan toimistosta tai
koulun verkkosivuilta osoitteesta www.messagekoulu.fi.
Hakuaika 29.12 asti. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2016.

Tervetuloa mukaan!
Tämä kevät tulee muuttamaan elämäsi suunnan!
M arkUs r aUTanieMi

RV-lehden muutokset ja
Viestintuojan jatko

Seurakunta ei enää pysty tilaamaan lehteä jäsenilleen kustannusmuutoksista johtuen. Tämä
tarkoittaa sitä, että ensi vuonna
RV-lehti ei enää tule tilaamatta
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