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Joulu on antamisen aikaa

PÄÄKIRJOITUS
Toivon vai ahdistuksen joulu?
”Sillä toivossa me olemme
pelastetut, mutta toivo,
jonka näkee täyttyneen,
ei ole mikään toivo;
kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta
jos toivomme, mitä emme
näe, niin me odotamme
sitä kärsivällisyydellä”.
(Room. 8: 23-25)

Yksilöihmisen toivo
- Jeesus Kristus

”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain
alaiset, että me pääsisimme
lapsen asemaan”.
Paavali puhuu roomalaisille (Gal. 4:4-5)
toivosta ja toivon täyttymisestä ja hieman aiemmin Se mitä olemme tottuneet
samassa luvussa hän viittaa nimittämään jouluevankekoko luomakunnan toivon liumiksi Luukkaan 2. luvun
odottamiseen ”Sillä me tie- kertomana, on Paavali sadämme, että koko luoma- nontamme mukaan ”vääntäkunta yhdessä huokaa ja nyt kuin rautalangasta” malon synnytystuskissa..” Onko liksi galatalaisille, osoittaen
maailma, luomakunta, tuosta sen ytimen mitä varten ja
ajasta muuttunut? Emmekö miksi Jumala lähetti Jeesukme elä noiden samojen ”syn- sen, ja mitä hänen vastaannytystuskien” ja huokauk- ottamisensa yksilön tasolla
sien aikaa tälläkin vuositu- merkitsee: lunastamaan synhannella. Media-aikamme, nin lain alta turvaan itselleen
sen uutisointi kertoo tuon ja omistamaan Jumalan lapsaman sanoman vain paljon sen aseman, jolloin olemme
tuoreempana. Päivälehti myös perillisiä tulevasta
jonka saat aamulla käteesi, paremmasta, joka kuuluu
on täynnä noita huokauksia perintöosana hänen lapsilja toiveita:
leen, mistä heprealaiskirja
puhuu: ”Hän on uuden liiMuuttaako pian virkaan ton välimies, koska hänen
astuva USA:n uusi presi- kuolemansa on tapahtunut
dentti maailmankuvaamme, lunastukseksi ensimmäija miten? Mitä tapahtuu sen liiton aikuisista rikkokansainväliselle ilmastoso- muksista, ne, jotka ovat
pimukselle? Entä pakolais-, kutsutut, saisivat luvatun
ja maahanmuuttaja virroille, iankaikkisen perinnön.”
kehitysmaiden nälkäongel- (Hepr. 9:16)
malle, eripuolilla riehuville
sotapesäkkeille ja monelle Ei tarvitse olla profeetta,
muulle kipeälle asialle? Mil- eikä edes profeetan oppilas,
joonilla ihmisillä on toiveita jos ennustaa että suurvaltoja odotuksia muutoksesta jen ruhtinaat, ei idästä eikä
parempaan, mutta monillako lännestä, ei nykyiset eikä
on näköpiirissä todellista tulevat, eivät tuo rauhaa tälle
toivoa olemassa olevan ah- planeetalle. Mutta jos yksidingon poistumisesta?
lönä vastaanotat Jeesuksen

USKOONTULON

A
B
C

• Usko, että Jumala on.
• Tunnusta, että tarvitset Jeesusta.
• Kadu tekojasi ja tee tietoinen
parannus.
• Usko Jeesuksen ristinkuolemaan.
•Jos tunnustat uskosi suullasi ja
uskot sydämessäsi Jeesuksen
ylösnousemukseen, sinä pelastut
(Room.10:9).
•Rukoile Jeesusta tulemaan elämääsi.
Jotta voisit syventää alkanutta uutta
elämääsi Jeesuksen kanssa tee seuraavasti:
•Lue Raamattua, jotta oppisit tuntemaan Kristuksen. Aloita Uudesta
testamentista.
•Rukoile.
•Ota yhteyttä muihin uskoviin.
•Osallistu jumalanpalveluksiin ja
palvo Jumalaa muiden kristittyjen
kanssa.
•Toteuta uskoasi myös käytännössä
sanoissasi ja teoissasi.
•Kerro Jeesuksesta muillekin.

Keijo Niskala
elämääsi, ja annat hänen
muuttaa sisimpäsi, seuraat
häntä opissa ja elämässä,
saat rauhan ja levon, sekä
opit tuntemaan myös Isäsi
hyvyyden, kuten Jeremia aikoinaan toteaa: ”Sillä minä
tunnen ajatukseni, jotka
minulla on teitä kohtaan,
sanoo Herra: rauhan eikä
turmion ajatukset; minä
annan teille tulevaisuuden
ja toivon.” (Jer.29)
Rauha Jumalan kanssa merkitsee aikanaan tuon toivon
toteutumista silloin, kun
täällä aikamme täyttyy, silloin ei lähdetä suureen tuntemattomaan, vaan omistetaan varmuus ja tieto mihin
ollaan matkalla ja kuka on
vastassa ajan rajan takana.
Kun aikanaan kirjat avataan
ja teot tutkitaan, meidän
omat tekomme, - hyvätkin sellaiset jää kevyeksi,
mutta se, että tämä joulun
ja Golgatan mies on silloin
turvanasi ja tuntee sinut, ja
sinä hänet – siinä on sinun ja
minun tulevaisuus ja toivo.
Haluan valaa sinulle Jumalan Sanaan perustuvaa toivoa – sillä mihinkään muuhun emme voi luottaa tässä
ajassa. Olosuhteet muuttuvat
ja vaalilupaukset peruuntuvat, mutta ” ...minun
sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja.” ( Jes.
55:11) Näin sanoo Herra.
Rauhaisaa ja siunattua joulua !
Keijo Niskala

Reijo Ruotsalainen

Jeesus antaa rauhan, toivon ja rakkauden.
Muistan pienenä poikana
kuinka joulu odotettiin innokkaasti. Mietittiin veljen kanssa mitä lahjoja
saataisiin ja ennen kaikkea
kuinka paljon. Usein tämä
uteliaisuus johti tutkimaan
isän ja äidin lahjakätköjä.
Muistan kuinka raha oli
tiukassa ja ymmärsimme,
että ”pehmeitä” paketteja
oli jälleen luvassa. Nehän
olivat tietenkin pieniä pettymyksiä, vaikka hyötylahjoja olivatkin. Iloitsimme
jokaisesta ”kovasta” paketista jonka löysimme.
Kovasti arvelimme mitä
se sisältäisi. No, jätimme
kuitenkin lopullisen jännityksen jouluaattoon. Ilo
oli suuri kun saimme lahjoja, ei paljon, mutta usein
sellaisia joita muistelee
lämmöllä vieläkin. Vaikka
vanhemmilla ei ollut paljon
varoja käytössä, he osasivat nähdä mistä vilkkaat
pojanviikarit pitäisivät.
Iloitsimme joulusta koko
sydämestämme.
En vielä silloin osannut arvata parasta lahjaa joka oli
tuleva. Vuodet vierivät ja
vaihtuivat joulusta jouluun.

mala antoi Poikansa Jeesuksen maailmaan syntiemme
sovitukseksi. Olin syntinen
ihminen, joka kaipasin elämäni puhtauden. Ymmärsin,
että vaikka Jumala tarjosi
minulle lahjaa, se ei minua mitenkään hyödyttäisi,
jos ei sitä ottaisi vastaan.
Niinpä hyväksyin Jumalan
lahjan – Jeesuksen – omalle
kohdalleni.
Yllätyin, kun Pyhä Henki
näytti toteen, lupauksensa
mukaan, että Jeesus on totta.
Ilman Pyhää Henkeä ihminen ei voi uskoa Jumalan lupauksiin muuten kuin järjen
tasolla. Pyhä Henki tuo Jeesuksen todelliseksi elämään
myös sydämen tasolle, niin
minullekin.

Nyt on mennyt kaksikymmentäyhdeksän vuotta parhaan lahjan vastaanottamisesta. Olen saanut iloita
joka joulu tästä lahjasta, joka
on myös kaikille ihmisille
tarjolla. Oma perheeni on
kasvanut ja lapsenlapsetkin
pyörivät jaloissa. Koen, että
nämä kaikki ovat lahjoja
Jumalalalta minulle ja vaimolleni. Joskus mietin, mitä
olisi elämäni ja perheeni ilKolmekymmentäkolme man Jeesusta. Ilman elämän
joulua kerkesi mennä en- muutosta jonka Jeesus toi
nenkuin todellinen joulun lahjana elämäämme.
lahja osui kohdalle. Tämä
lahja löytyy Raamatusta, Raamattu lupaa tulevaisuuLuukkaan evankeliumin den ja toivon. Tätä tulevaitoinen luku kertoo tästä. Ju- suuden toivoa olen saanut

kokea jo tässä ajassa, mitä
se onkaan kerran kirkkaudessa Jumalan tykönä.
Ystävä, joulu ei ole vain
”kovia” paketteja jota innolla odotamme. Ne ovat
tärkeitä, enkä ole niitä vastaan, mutta ei unohdeta
parasta lahjaa, jota Jumala
tarjoaa juuri sinulle.
”Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan
maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
Joka uskoo häneen, sitä
ei tuomita; mutta joka ei
usko, se on jo tuomittu,
koska hän ei ole uskonut
Jumalan ainokaisen Pojan
nimeen.” Joh. 3:16-18
Olisiko tämä joulu se, jolloin paras lahja tulee kohdallesi. Lahja on jo annettu,
avaa ja hyväksy se itsellesi
henkilökohtaisesti.
Haluan toivottaa jokaiselle
siunattu joulunaikaa!
Reijo Ruotsalainen
Armosta pelastettu!
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ELÄMISEN KIPUJA
Emilia Syrjälä
Kaksi vuotta sitten alkoi
elämässäni luku, joka on ollut tähänastisista vaiheistani
vaikein ja kasvattavin. Olen
onnekas ja siunattu voidessani kirjoittaa ”kasvattavin”,
sillä yhtä lailla tuon sanan tilalla voisi olla ”tuhoisin” tai
”masentavin”. Kasvuahan
ei koskaan tule kivutta, eikä
vastoinkäymisiä kutsumalla.

”Sitä ei pystytä
leikkaamaan”
Olimme juuri muuttaneet
nykyiseen kotiimme. Minä,
mieheni ja yksivuotias poikamme. Myös salamatkustaja oli muutossa mukana,
olin nimittäin raskaana.
Tuona iltana olin yksin kotona ja odottelin hermostuneena puhelua ystävältäni.
Mieheni oli pelaamassa,
lapsi nukkui sängyssään,
ilta oli syksyisen pimeä ja
pitkä. Puhelin soi, - hyvä
ystäväni Tiina soitti, ja nuo
sanat, jotka seuraavaksi
kuulin, saivat minut haukkomaan henkeäni… ”Emppu,
me joudutaan luopumaan
toisistamme. Sairastan parantumatonta syöpää. Se on
levinnyt jo ihan kaikkialle,
sitä ei pystytä leikkaamaan.”
Olo oli epätodellinen. Tuntui, kuin kaikki valo ja ilo
elämästä olisi sammunut
siihen hetkeen. Teki mieli
paeta ja kieltäytyä uskomasta, että juuri kuulemani
uutiset ystävältäni todella
olivat totta. Tästä eteenpäin
elämä on pelkkää synkkyyttä, tuskaa ja ystäväni
kuoleman odottamista, ajattelin. Ja minähän olin vain
pelkkä ystävä, sivustakatsoja. Tiinan perheen, varsinkin 1-vuotiaan tyttären,
tuskan ajatteleminen tuntui
suorastaan sietämättömältä.
Heillä se suurin taakka tässä
oli, ei minulla.

Kestääkö usko, kun sitä koetellaan.

ihmeen kaupalla olimmekin
yhtäkkiä Tiinan kanssa samalla sivulla rukoustemme
kanssa; näinhän Tiina oli
koko ajan rukoillut. Hän
Alkushokin jälkeen mieleni
vieläpä aina lisäsi rukouksen
täytti viha. Olin niin vihailoppuun sanat ”Herra tapahnen Jumalalle, että olisin
tukoon Sinun tahtosi.”
voinut haljeta! Miten Jumala
Ystäväni pitkä, tuskallinen
tämmöistä voi edes sallia?
ja äärettömän urhea taistelu
Muistan uhkailleeni, että jos
päättyi tämän vuoden touHän ei Tiinaa paranna, niin
kokuussa. Suru oli raskas,
sitten saa luvan olla minun
mutta sairauden laatu kun
puolelta koko uskominen.
oli sellainen kuin oli, hänen
Viha vaihtui kuitenkin hilkuolinuutiset kuullessani
jalleen maltillisemmaksi
ajatukseni oli:
kapinaksi ja lopulta ymmärHerra tapahtukoon ensimmäinen
”Tiina on nyt vapaa!” Ikävä
rykseksi, että eihän tässä Juja todellinen luopumistyö
malaa vastaan taistella, vaan
sinun tahtosi
tulivat muutaman viikon
syöpää.
Olen kasvanut uskovassa Sairauden edetessä oli perästä.
kodissa ja kuullut varsinkin pakko nöyrtyä elämän rajalnuoruudessani paljon saar- lisuuden edessä ja ymmärUsko pelkkää
noja rukouksesta ja parane- tää, että kuolema todella on
misen ihmeistä. Minuun oli osa tätä elämää joskus myös
teatteria?
istutettu sellainen käsitys, näin väärältä tuntuvassa
että Jumala kyllä parantaa, ajankohdassa. Paranemis- Taistelu syöpää vastaan oli
kun vain rukoilee paljon rukoukset jäivät taka-alalle, ohi, mutta taistelu sisimmäsja uskoen jo valmiiksi saa- ne alkoivat suorastaan puis- säni yhä pahasti kesken. Ajavansa nähdä parantumisen. tattaa, ja tilalle astui ruko- tuksiini alkoi ryöpsähdellä
Olin aina kokenut olevani ukset: ”anna voimaa kestää entistä voimakkaammin se
huono uskova tuolla osa- nämä tuskat, anna rauhaa ja pettymys, että Jumala ei
alueella, koska en saanut iloa tuskan keskelle”. Ja kuin ollut vastannut rukouksiin.
Mitään yliluonnollista ihmettä ei todellakaan ollut
tapahtunut. Ja tuo raamaEdulliset
MUOTIHyvä valikoima
RANNEKELLOT
tunpaikka, jossa sanotaan,
KULTAKORUJA!
että kenellekään ei anneta
Hopeiset
Kultainen
Kultaiset
Alk.
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kärsimään paljon ja toiset
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90
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€
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raskaiksi - on helpompaa, jos

Taistelu syöpää, ei
Jumalaa vastaan

sitä pientä epäuskon ääntä
nitistettyä korvieni välistä,
joka varoittaa luomasta Jumala-pettymyksille tilaisuutta. Tiinan sairastuttua
ajattelin kuitenkin, että oli
meidän Tiinan uskovaisten
ystävien vastuulla rukoilla,
että Tiina paranee. Vastoin
kaikkea sisäistä ristiriitaani,
vaivaantunein mielin rukoilin usein noina aikoina
yhdessä Tiinan kanssa, että
hän parantuisi.

Lahjavihjeitä!

HITTI!
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voi ajatella, että joku näkymätön voima on kaikesta
vastuussa.
Olin yhtäkkiä täysin vieraalla maaperällä. Se, minkä
varaan olin aina elämäni elänyt - sitä ei enää ollut. Usko,
joka oli ennen ollut elämäni
tärkein asia, näyttäytyi yhtäkkiä pelkkänä teatterina.
Eikä mitään ollut, mistä olisi
sen tyhjiön tilalle saanut
täytettä. Kaikki tuntui merkityksettömältä ja tyhjältä.
Olin tähänastisen elämäni
syvimmän toivottomuuden
äärellä.
Olisin voinut jatkaa tuolla
tiellä loputtomiin. Jos olisin
tehnyt niin, en edes halua
tietää miten synkeissä tunnelmissa olisin tänä päivänä.
Mutta minä valitsin toisin.
Valitsin uskon, koska tuo
pienikin hetki ilman Jeesusta, oli liikaa. Valitsin
luottaa siihen, että tunteet
seuraavat tahdon valintaa
perässä ja että se riittää, kun
vain tahdon uskoa, kuten
Psalmi 91:14 lupaa: ”koska
hän riippuu minussa kiinni,
niin minä hänet pelastan;
minä suojelen hänet, koska
hän tuntee minun nimeni”.

Kestääkö
”äidinmaidosta
imetty” usko?
Uskis-piireissä sanotaan
usein, että on siunaus syntyä uskovaan perheeseen.
Sitä ikään kuin kasvetaan
uskoon, ”imetään usko äidinmaidosta”. Olen edelleen
valmis allekirjoittamaan
tuon toteamuksen, mutta
en noin yksiselitteisesti. Se,
että saa kuulla Jumalasta

ja Jeesuksen rakkaudesta,
ikuisen elämän toivosta jo
pienenä lapsena, on etuoikeus. Mutta kolikon kääntöpuoli on se, että maailmankuva kasvaa pienen lapsen
mieleen joskus turhankin
mustavalkoisena ja sekaan
mahtuu myös sellaisia tulkintoja Raamatusta, jotka
ovat hyvin radikaaleja, jopa
vääriä. Kun sitten aikuisiällä
kohtaa pettymyksiä ja joutuu
kyseenalaistamaan noita uskonkohtia, on uhkana, että
koko (kristillinen) maailmankuva musertuu ja usko
siinä mukana.
Saan olla kiitollinen siitä,
että itse pääsin noiden pettymysteni yli, enkä hyljännyt Jumalaa kokonaan vain
sen tähden, että olin tulkinnut joitain raamatunkohtia
väärin. Sen sijaan uskoni
on saanut noiden kokemusten myötä kasvaa sellaiseen
suuntaan, joka on paljon armollisempi ja levollisempi
kuin uskoni oli aiemmin.
Enää en murehdi, miten Jumala vastaa minulle rukouksiini, koska luotan, että Hän
kyllä tietää mitä tekee, eikä
minun tarvitsekaan ymmärtää kaikkea. Olen myös hyväksynyt sen, että kipu kuuluu tähän meidän maanpäälliseen elämään, eikä sitä ole
tarkoitettukaan otettavaksi
pois, vielä. Sen sijaan Hän
antaa meille voimaa kestää
koettelemukset sekä sisäisen rauhan, kuten Joh. 14:27
lupaa: ”Rauhan minä jätän
teille: minun rauhani - sen
minä annan teille. En minä
anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän
sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.”
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Maija Kataja
”Vaikka minä vaeltaisin
kuoleman varjon laasossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja
paimensauvasi lohduttavat
minua.” Ps.23: 4.
Tämän Raamatusta tutun
Psalmin jakeen haluan ihan
aluksi jakaa kanssanne hyvät lukijat.
Nyt on n. vuosi siitä, kun
minulla todettiin pahanlaatuinen ärhäkkä rintasyöpä,
joka oli levinnyt jo kainalon
imusolmukkeisiin. Löydös
tehtiin mammografiaseulonnassa, missä olen käynyt
viisikymmentä täytettyäni
kahden vuoden välein.
Rinnastani otettiin hienoneulanäytteitä ja myös kainalostani otettiin koepaloja,
jotka lähettiin kiireellisinä
patologin tutkittavaksi.
Voitte uskoa, että ne muutamat viikot, jolloin odotin
pääsyä lääkärin vastaanotolle kuulemaan tuloksia,
olivat elämäni raskaimmat.
En kertonut tilanteestani
muille kuin puolisolleni ja
esimiehelleni. En halunnut
huolestuttaa ketään ennen
kuin olin varma tuloksesta.
Sisimmässäni kuitenkin jotenkin aavistin, että syöpä
on pahanlaatuista, vaikka
näytteet ottanut lääkäri sanoikin, että se tiedetään
varmasti vasta, kun tulokset
ovat tulleet.

Pahanlaatuista syöpää sairastanut Maija Kataja:

Herra Jeesus auttoi
24.11.2015 olin Keskipohjanmaan keskussairaalan
kiurgian polilla kuulemassa
jo aavistamani tuloksen.
Lääkäri kysyi heti, että
olenko valmis leikkaukseen
jo samalla viikolla, sillä
heillä oli peruutuspaikka
vapaana. Myönnyin tietenkin. Lääkäri kertoi minulle
leikkaukseen ja hoitoihin
liittyvistä asioista ja koetti
lohduttaa minua kertoen,
että todella moni selviää kys.
sairaudesta.
Kyyneleet vain tulivat,
vaikka olin päättänyt olla
urhea. Mietin, kuinka kertoisin asiasta lapsilleni ja
sisaruksilleni. Joulukin oli
tulossa ja meidän piti viettää
se Kuusamossa. Kaikkea tuli
mieleeni, kun istuin labran
odotushuoneessa odottamassa vuoroani sydänfilmiin
ja verikokeisiin.
Puolisoni, joka yleensä on
hilpeä ja puhelias, oli sanaton ja surullinen puolestani.
Leikkaus meni kohdallani
hyvin. Pääsin kotiin jo seuraavana päivänä.

hoitojen jälkeen Kokkolan
keskussairaalan syöpäpolilla
ja lääkäri kertoi, kaikki on
nyt hyvin. Seuraava kontrolli on vasta vuoden päästä.
Olin iloinen kuin pieni lapsi
ja kysyin lääkäriltä, kun olin
poistumassa vastaanotolta,
että saanko halata häntä ja
hän nyökkäsi hymyillen.
Askel oli keveä, kun kävelin sairaalan parkkipaikalle.
Hyräilin vanhaa virttä: ”
Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta...”, kun ajelin
autolla kotiin.

Maija Kataja tietää mitä on sairastua vakavasti ja myös
mistä apu loppujenlopuksi tulee.
Stytostaatihoidot aloitettiin joulun jälkeen. Niitä
minulla oli kuusi kertaa ja
sädehoidot sain Vaasan keskussairaalassa. Hoidot olivat
raskaita ja voimia vieviä.
Hiuksetkin lähtivät jo ensimmäisen stytostaattihoidon jälkeen.

eikö jo ole ollut tarpeeksi
vaikka ja mitä. Jumala oli
kuitenkin vaiti.
Pyysin ystäviäni ja seurakunnan jäseniä rukoilemaan
puolestani. Tajusin myös
sen, että uskoni vahvistui
tuona aikana. Herra oli jokaisessa hetkessä kanssani.
Hän antoi minulle voimaa ja
rohkeutta sairauteni aikana
ja ymmärsin, että jos en olisi
selvinnyt siitä, hän olisi noutanut minut Taivaan kotiin.
Sain myös todistaa uskostani lääkäreille ja hoitajille ja
muille kohtalotovereilleni.
Koin suunnatonta rauhaa,
iloa ja kiitollisuutta jokaisesta hetkestä, jonka vietin
Herran hyvässä hoidossa.

Elin eristyksessä muusta
maailmasta. Joskus kävin
kaupassa aamupäivän aikana, sillä silloin oli vähiten
ihmisiä liikkeellä. Minun oli
vältettävä kaikkia mahdollisia ”pöpöjä”, ettei hoitoni
vaarantuisi. Elämä pyöri
sairaalan ja kodin ympärillä.
Olin hyvin väsynyt ja kuntoni laski.
Joskus makasin yöllä valveilla ja itkin. Juttelin Juma- Lokakuun alussa olin enlalle ja kyselin, miksi minä, simmänen kontrollikäynti

Nyt elämäni on vakautunut
ja olen jo palannut töihin
takaisin. Olen kuitenkin käsittänyt elämän rajallisuuden
ja sen, että meistä ei kukaan
voi elää kuin tässä hetkessä.

Vanhemmillani oli tapana
sanoa, että ihminen päättää,
mutta Jumala säätää. Omalla
kohdallani sain kokea sen
konkreettisesti.
Minut pysäytettiin ja vedettiin syrjään kaiken kiireen ja
hälinän keskeltä. Herra teki
sen melko ankaralla tavalla.
Hän opetti minulle, että Hän
on tärkein asia elämässäni.
Tiedän nyt, että Herra on
antanut minulle hyvän osan,
eikä sitä oteta pois.
Olkoon tämä minun kertomukseni rohkaisuna kaikille teille, jotka taistelette
sairauksien ja ahdistusten
keskellä.
Siunaavin terveisin.
Maija Kataja

SOIKOON
GLOORIA
Siunattu, siunattu Betlehem
ja seimesi pienoinen.
Daavidin kaupunki kerran
sait nähdä syntymän Herran.
Sait nähdä paimenet työssä
ja enkelit jouluyössä.
Soi viesti kansoille maan:
-Teidän velkanne sovitetaan.
Siunattu, siunattu Maria,
autuas naisten joukossa.
Sanan pyhä lupaus täytetiin,
lapsi kun oljille lasketiin.
Vereksi hän tuli ja lihaksi,
syntyi Ihmisen Pojaksi.
Leiväksi hän tuli ja viiniksi,
että ei yksikään hukkuisi.

– Fysioterapia – OMT – Toimintaterapia
– Hieronta – Kuntosali – Ryhmäliikunta
- Testaukset – Työhyvinvointipalvelut
www.medirex.fi

Siunattu, siunattu syntymäjuhla,
siunattu Juudan Efrata.
Ei unohdu nimesi, kunnias’
oli sinusta syntyvä Messias.
Valoksi hän tuli ja toivoksi,
että ei kukaan eksyisi.
Oveksi hän tuli ja eläväksi vedeksi,
että ei sielumme janoisi.
Siunattu, siunattu valkeus,
tie totuus ja lohdutus.
Iankaikkinen väkevä Jumala,
Ihmeellinen neuvonantaja.
Sanaksi hän tuli ja suolaksi,
suostui syntiuhriksi,
avuksi hän tuli ja voimaksi,
että meillä rauha olisi.

Tervetuloa meille – Liike on lääke!

Siunattu, siunattu Ristinkantaja,
siunattu Jumalan Karitsa,
iäti soikoon Halleluja,
soikoon Glooria.

Anja Syrjä
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Anteeksiantoa joululahjaksi

Hän tuskin enää tarvinnee
kultaa, suitsuketta tai mirhaa, joita meillä ei olisikaan
antaa. Mikä siis olisi jotain,
mitä voisimme tänä jouluna
sydämemme halusta maailman Vapahtajalle antaa?

Timo Syrjälä
Pastori
Joulu on moninainen
juhla. Se on syntymän
juhla, valon juhla, rauhan juhla, perheen juhla,
jne. Näiden lisäksi joulu
on tietenkin antamisen
juhla. Jouluteksteistä lahjojen antaminen liittyy
konkreettisimmin ehkäpä
Matteuksen kertomukseen
itämaan tietäjistä, jotka toivat lahjoja Jeesus-lapselle
(Matt.2:11). Heidän lahjansa olivat kalliit, joihin
harvalla meistä olisi edes
varaa.

Joululahja- ideoitani enemmän minua puhuttelee
lahja, jonka Kaikkivaltias
Jumala itse antoi ihmiskunnalle Pojassansa Kristuksessa: ”Kristuksen veressä meillä on lunastus,
rikkomustemme anteeksianto” (Ef.1:7a) ja ”Hänessä meillä on lunastus,
syntien anteeksisaaminen”
(Kol.1:14).
Jeesuksen uhrissa Golgatalla näemme anteeksiannon esimerkin kaikkein
selvimmin. Ihmiskunta, joka
oli rikkonut Luojaansa vastaan, sai lahjana vastaanottaa
anteeksiannon.

mistä veljistäni, sen te
olette tehneet minulle.”
(Matt. 25:40)?

antaa sitä tämän joulun rakkauden lahjana itsellemme ja
läheisillemme? Me olemme
saaneet anteeksi Herralta
mahdottoman suuren velan
- niin suuren, ettemme ymmärrä ja käsitä sen määrää.
Tuo anteeksianto ei kosketa
Armoa armottomalle elämäämme ainoastaan tässä
ajassa, vaan ulottuu sen
Mikä olisi sinun ja minun Täydellinen anteeksianto on vastaanottaneiden kohdalla
joululahja tänä armon- Jeesuksen joululahja meille, aina ikuisuuteen asti. Silti
vuonna 2016 Jeesukselle? mutta miksipä emme voisi me aivan liian usein koh-

telemme armottomasti ja
rakkaudettomasti itseämme
sekä toisia. Anteeksiantaminen alkaa omasta itsestä; ole
armollinen itsellesi ja suo
itsellesi mahdollisuus saada
anteeksi. Sen jälkeen kykenee antamaan anteeksi myös
toisille. Tänäkin jouluna
Jumala kutsuu meitä pois
armottomuudesta parempaan, armolliseen elämään
– sen kaltaiseen, mitä Jeesus

Eli anteeksiantamisen
lahja lähimmäiselle on
samalla lahjamme Jeesukselle! Se olkoon meidän
rakkautemme teko Hänelle nyt ja saakoon se olla
meidän elämäntapamme
myös tulevaisuudessa.
Jakakaamme tänä jouluna
runsaasti anteeksiannon
lahjoja sydämistämme.
Siihen ei tarvita suurta
euromäärää, vaan oikeaa
mielenlaatua ja tahtotilaa
toista ihmistä kohtaan.
Antakaamme anteeksianosoitti eläessään ihmisten non vastalahja niin itselkeskellä täällä maanpäällä. lemme kuin toinen toisellemme ja tietäkäämme,
että koko Jumalan taivas
Vastalahja
iloitsee yhdessä meidän
kanssamme jokaisesta tälJeesukselle
laisesta lahjasta.
Uskon anteeksiantamisen olevan myös Jeesuksen Toivotan sinulle Ajan
Kristuksen mielen mukainen Faktan lukija siunattua
lahja. Jeesus itse muistuttaa, Herramme Jeesuksen
että kun annamme anteeksi Kristuksen syntymäjuh”...yhdelle näistä vähäisim- laa!

Rauha teille!
Jokainen vastasyntynyt on kokonainen maailma mahdollisuuksia ja potentiaalia. Jokaisessa on mahdollisuus suureen
ja mullistavaan. Niin myös jouluayön lapsessa. Vain harva
saa sinä yönä ymmärtää mikä on sen lapsen erityisyys. Jumala joka tulee meidän keskellemme, avuttomana lapsena.
Jokainen yksilö on uniikki, ei vaan sekoitus kahta ihmistä
tai sukua. Siinä missä Luojan käsi näkyy kaikessa luodussa,
sen yön lapsessa tapahtuu jotain muuta. Samalla täysin ihminen ja Jumala. Siksi hän voi sen tehtävänsä täyttää, saada
aikaan rauhan Jumalan ja ihmisten välillä.
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Maailma tarvitsee sitä rauhaa, sitä tarvisemme myös sinä
ja minä. Ehkä tämä joulu voisi olla aikaa jolloin luomme
tilaa rauhalle. Keskellä hektistä elämäämme saamme pysähtyä. Luona tilaa yhdessäololle ja rauhalle perheessämme
ja sukulaistemme keskellä. Ehkä voimme etsiä sitä rauhaa
hiljaisuudessa luojamme edessä, hänen edessä joka on
kertakaikkiaaan osoittanut olevansa meidän puolellamme.
Rauhallista joulua!

mvh. Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling
tfn +35850 3147 310
Varje nyfött barn är en hel värld av möjligheter och potential. Här finns alla möjligheter till något stort och omvälvande. Så är det också med julnattens barn. Bara få får
det den natten förklarat för sig vad det här barnets betydelse är. Gud som blir människa, kommer till oss i ett litet
oskyldigt barn.
Varje individ är unik, inte en blandning av två personer
eller släkter. Gud skapar unikt liv också idag. I julnattens
barn sker en annorlunda blandning. Där skaparens hand
syns i allt skapat är julens barn annorlunda, samtidigt helt
människa och helt Gud. Det är det som gör att Han kan
göra den uppgift han kommit för att fullfölja. Att utverka
frid mellan Gud och oss människor.
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor
som han älskar.
Vår värld behöver den friden, du oh jag behöver den.
Kanske kan den här julen få vara en tid då vi gör rum för
den friden. En möjlighet att stanna upp i våra hektiska liv.
I vår familj och släkt då vi möts. Kanske kan vi söka den
friden i stillhet inför vår skapare som en gång för alla har
visat att Han är på vår sida!
Fridfull Julhelg!

kuva: Tarja Jakobsén

Aidot emalikilvet
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvet
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Pohjalainen taidemaalari
Pentti Y. Peltokangas kuvaa Pohjalaista talonpoikakulttuuria
Eero Ketola
Alajärvellä asuvat Maire
ja Pentti Peltokangaskaan
vierailu Intiassa vaikutti
voimakkaasti heidän arenteihinsa. Kiviä palvovat kyläläiset pysäyttivät heitä vastuuntuntoiseen ajatteluun.
Ihmiset tarvitsevat evankeliumin tuomaa totuutta ja
vapautta.
– Kiinnostuimme jo aikaisemmin lähetystyöstä, mutta
matka Intiaan runsaat kymmenen vuotta sitten kohdistivat ajatuksemme Intiaan,
kertovat Peltokankaat.
Peltokankaat asuvat Alajärvellä. Maire toimii opettajana Alajärvellä ja Pentti on
taidemaalari. Hän tallentaa
maalauksiinsa menneen ajan
pohjalaista talonpoikaiskulttuuria. Pentti on pitänyt lukuisia taidenäyttelyitä jotka
ovat saaneet runsaasti kiitosta. Eräässä taulussa kaksi
isäntää keskustelee. Toinen
pitää hevosta suitsista. Taulua katsellessa miltei pysähtyy seuraamaan, tuleeko
hevoskauppaa vai ei. Toisen
taulun kohdalla lähes aistii
pullan tuoksun, sillä pullapitkot ovat liiankin hyvin
kohonneet uuniin pääsemistä odotellessaan.
–Vasta runsaat parikymmentä vuotta sitten ihmisten
silmät ovat avautuneet näkemään miten aitoa ja kaunista
vanha talonpoikaiskulttuuri
on ollut kertoo Pentti Peltokangas. Taiteen keinoin
Pentti Peltokangas halua

minulle siunausta lähtiessäni juhlimaan ja juopottelemaan. Mennessäni tuntui
kuin askeleet olisivat painaneet ja oli vaikea olo.
Krouvissa Pentti tunnisteli
ilmapiiriä ja kuunteli mitä
mieltä miehet ovat uskon
asioista. Krouvin emäntä
kuuli, että Pentin vaimo oli
tullut uskoon. Hän tokaisi
pöytänsä takaa. ”Anna vaimon olla. Kyllä se menee
kohta ohi”.
Itsenäisyyspäivän aattona
Pentti ajoi rekkaa joka oli
hyvin raskaassa kuormassa.
Liikennevaloissa hän joutui
jarruttamaan voimakkaasti.
Kuorma siirtyi lavalla nopeasti.
– Pelästyin ja ajattelin, että
Jumala rankaisee minua.

Siunaus ja
paidan silitys

Pentti Y. Peltokangas tallentaa vanhaa, katoamassa
olevaa Pohjalaista maalaiskulttuuria.
tallentaa jälkipolville mennyttä elämäntapaa. Vanhojen työtapojen kuvaaminen
on hänelle erityisen läheistä
ja mieluisaa. Pohjalainen
pihapiiri ja katoava kansankulttuuri on aidolla tunteella maalattu. Jos talon tai
ulkorakennuksen seinä on
vino, niin se on sitten vino.
Jos seinä on laho niin se on
sitten laho. Töitä katsellessa
tulee hyvä mieli. Niissä huokuu rauhallisuus ja tasapainoisuus.

Laaja valikoima
edullisia vaihtoautoja!

Chevrolet Spark 5-ov 1,050kW
MT5,*Ilmastointi* sis. ALV:N*
2011 61tkm 4.900 5-ov, ESP,
erik.vant., ilmast., sivuairb.,
h-kirja, alv-väh.kelp, 2xrenk.,
Kauppakassi

Fiat Doblo Panorama 1,6 Multijet Dynamic 90hv ComfortMatic -automaatti. HA 2012
66tkm 12.900 diesel, automaatti,
1-om., p.tutka, ilmast., h-kirja,
vetok., 5-paikkaisuus

Fiat Panda TwinAir 90hv 4x4
Cross *Tarjousauto* Etusi 1380
eur* 2016 0 km 17.990 bensiini,
manuaali, neliveto, met.väri,
ilmast., Suosittu korkeampi
Cross malli

Suzuki Vitara 1,6 VVT 4WD GL+
5MT *Tarjousauto* Etusi 950
eur* 2016 0 km 22.990 bensiini,
manuaali, neliveto, met.väri, aut.
ilmast., mukautuva vak.nop.s.,
peruutuskamera, UUSI AUTO
HETI TOIMITUKSEEN.

Joulukuu
muutti elämän
Pentti oli rekkamiehenä 16
vuotta.
– Rekkakuski on aina menossa. Aikaa ei riittänyt
taiteen harrastamiselle eikä
perheelle. Kaikki onneksi
kuitenkin muuttui. Ensiksi
tuli uskoon puoliso, Maire.
Hän kertoo.
– Luin ahkerasti hengellisiä
kirjoja ja keskustelin toisi-

www.mb-mobile.fi

Hyundai Ix35 4wd 2,0 Mpi
120kW 6AT Premium
** HUIPPU-VARUSTEET **
2012 144tkm 17.900 bensiini,
automaatti, neliveto, nahka,
p.tutka, navi, erik.vant., met.
väri, ilmast., h-kirja, lohkol.,
vak.nop.s., 2xrenk

Mitsubishi Pajero Wagon 3,2
DI-D Invite Aut, Webasto 2010
92tkm 34.900 diesel, automaatti, neliveto, ESP, webasto,
erik.vant., ilmast., h-kirja, vetok., Vähän ajettu ja siisti.

Heinolankaari
1, Kokkola,
Myynti
020 250
7571Huolto:
250, 020
Huolto
Heinolankaari
1, 67600
Kokkola. puh
020 7571
7571020
256 7571

256

Joulun lähestyessä Pentti
pohti ahkerasti hengellisiä
asioita. Joulukuusen haku
jäi aattoon. Kaiken lisäksi
hän eksyi metsään. Aattoiltana perheessä jaettiin lahjoja. Pentti loikoili sohvalla.
Maire kysyi mieheltään,
joko tämä haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Vastauksena hän sai sanan: ” Kyllä”.
Päätökseni tehtyään miehelle tuli heti helpottunut
olo. Tuntui kuin suuri taakka
olisi otettu pois. Joulupäivänä Peltokankaat menivät
Alajärven helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle
joulukirkkoon. Eteisessä
heitä tultiin ystävällisesti
kättelemään. Eräs kättelijöistä kysyi: ”Onko Pentti
tullut uskoon?” Siinä tarjoutui heti mahdollisuus antaa
henkilökohtainen todistus
uskoontulosta. Maire lausahtaa:
– Se paidan silitys ja siunaMaire ja Pentti Y. Peltokangas auttavat Intiassa kaikkein uksen toivotus oli samaa jota
köyhimpiä. Vimpelin helluntaiseurakunta tukee heidän äitinikin jo käytti.
työtään.
naan hengellisintä asioista
ystävieni kanssa. Siirsin
kuitenkin päätöstä seurata
Jeesusta aina eteenpäin. Joulukuussa 1979 tein kotonani
päätöksen: -Haluan seurata
Jeesusta koko sydämestäni.
Raamatusta tuli minulle tärkeä. Luin ja opettelin ulkoa
Raamatun jakeita.

Pentti tuli uskoon pari viikkoa myöhemmin.
–Vaimoni uskoontulon jälkeen olin taas kerran lähdössä krouviin ryyppäämään. Yleensä ennen lähtöä
riitelin vaimoni kanssa. Nyt
ei riidelty. Maire silitti paitani ja toivotti siunausta. Ihmettelin miksi Maire toivotti
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Mirjan joulu
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Mirja Tähtinen
Elämme ehkä vuoden kiireisintä aikaa kotitöiden
parissa, johon kuuluu mm.
suursiivous sekä ennakkoon
valmistellut leivonnaiset ja
joululaatikot ym. Työpäivät
venyvät hyvinkin myöhään
iltaisin ja uupuneena asettaudutaan vuoteeseen.
Olen saanut lukea ja kuullut monen äidin kertovan,
että ”tämä on viimeinen
vuosi”, kun puurran ja teen
työtä otsa hiessä, jää aikaa...
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Pian on Joulu.
Perheenäidit uurastavat
huomaamatta, että Joulu
tulee rehkimättä ja uuvuttamatta itseään. Niin, Joulu
tulee... Olen pysähtynyt monena Jouluna miettimään,
jotta, mitä tarkoittaa ”Joulu
tulee”? Jo koulussa saimme
opetusta Joulun merkityksestä ja siitä, että Joulu on
meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla. Ymmärtääkseni
asiasta ollaan nykyisin eri
mieltä. Jeesus ei siis syntynyt Jouluyönä. Onko sillä
merkitystä meidän elämässämme, oliko Jeesus syntynyt Jouluyönä tai aiemmin
syksyllä. Pääasia on että
Jumala hänet meille antoi.

Kokkolan helluntaiseurakunnan seimelle voi tuoda lahjakortteja vähävaraisille
lapsiperheille ja vanhuksille. Jaamme ne seurakunnan diakoniatyön kautta.

din valmistamat laatikot.
Kaikki tehtiin kiireettä muiden kotitöiden ohella. Minä
ja sisareni autoimme kodin
siivouksessa ja teimme lumilyhdyt ulos valaisemaan
saunapolkua, kun aattoillan
saunaan saimme valmistautua, jonka isä oli ”taiten”
lämmittänyt. Sauna oli lämmin, niin oli sydänkin, vaikkakin se oli vain pienen tytön lapsenuskoa, kun tähyili
taivaalle ja mietti, mitä koulussa oli opetettu Jeesuksen
Minun henkilökohtainen syntymästä Jouluyönä.
onneni on, että olen saanut
vaeltaa uskossa Jeesukseen
Kristukseen, meidän VapahHätää on
tajaamme jo yli 10 vuotta.
Uskossa, silti vajavaisena Usko joulupukin olemasja heikkona ja kuitenkin soloon oli jo jäänyt taakse
onnellisena siitä, että tänä- ja sai hymyssä suin ihaskin Jouluna Jumalan armo tella sitä pehmoista paketriittää, kun vain luotamme tia tai kirjalahjaa, minkä
ja uskomme hänelle kaikki äiti ja sisaret olivat minulle
sydämemme salaisuudet ja hankkineet. Kuinka on tänä
rikkomuksemme.
päivänä. Lahjalistat lapsilla
Niin, Joulu tulee rehki- ovat kasvaneet hyvinkin pitmättä, ilman kauppojen pit- kiksi ja päällimmäisenä on
kiä kassajonoja, joissa kai- uusi älypuhelin tai tabletti,
killa tuntuisi olevan kiire. kunhan vain on kalliimpi
Kiire jonnekin - tietämättä, tai hienompi kuin naapurin
ehkä itsekään minne.
Villellä...
Surullisin ajatuksin mietin
niitä perheitä, joissa äidit
Markkinahumua
ja isät taistelevat saadakseen perheelleen edes jokaMeillä Suomessakin on päiväisen leivän, saati sen,
jo kauan ollut käytännössä mitä laittaisi leivän päälle.
tämä, että lehdet pursuavat, Yksi lapsista kaipaa uutta
mitä hienompia teknisiä le- toppatakkia, kun entinen
luja ja aikuisille on jos jon- on jäänyt pieneksi. Toinen
kinnäköistä kodinkonetta menee itkien äidin luo, että
tai yhä hienompaa älypuhe- viime vuotiset talvikengät
linta, robotti-imuria yms. Ja puristavat jalkaa ja koulussa
kaikki tämä kohoaa suurin vaaditaan uusia luistimia
otsikoin silmille, jo viiimeis- ja suksetkin sinne pitäisi
tään marraskuun aikana, viedä...todellisuutta tänäkin
ellei jo aiemmin. Kuinka päivänä, meidän ns. hyvinmonessa lapsiperheessä käy- vointivaltiossa. Jotain tartdään kamppailua siitä, kuka teisi tehdä?
lapsista saa ottaa käsiinsä,
juuri tulleen lelukuvaston ja
laittaa ruksin lehdessä oleKuinka voin auttaa
vaan lahjaluetteloon...
Ei ollut minun lapsuudes- Mitä minä uskovana krissani näin. Sain lapsuuteni tittynä voin omalta osaltani
Jouluissa nauttia siitä, että tehdä? Voin rukoilla Vapaholi lämmin koti, leivinuu- tajaamme, Jeesusta Krisnissa aatonaaton yönä pais- tusta, pelasta nämä perheet,
tettu kinkku, sekä samai- auta heitä löytämään elävä
sessa uunissa paistetut äi- yhteys sinuun kaikkivaltias

taivaan ja maan luoja, Pyhä on Jeesus Kristus ja hänen
Jumala. Avaa minun ja mei- kauttaan meillä on pääsy
dän kaikkien uskovien sydä- kaikkein pyhimpään.
Siunattua ja kiiretöntä
met antamaan omastamme,
Joulua Mirja Tähtinen
siitä minkä olemme saaneet
Jumalalta. Auta meitä rakastamaan toinen toistamme,
auta meitä antamaan liiastamme. Uskon, että monen
kodin ”kätköistä” löytyy
pieneksi jääneitä kenkiä ja
Asentajantie 9,
vaatteita, suksia, luistimia
ym. Nämä tavarat voit toimittaa lähetystoreille tai
muihin vaatekeräyksiin,
eikä se vaadi sinulta, kuin
sen, että kauppareissulla
poikkeat jättämässä kassin
tai urheiluvälineet, mitkä
olivatkaan sinulle tarpeettomia ja voivat antaa ison
ilon hänelle, jolla ei ole.
Henkilökohtaisesti olen jo
usean vuoden ajan kierrättänyt tavaraa ja todennut
sen erittäin hyödylliseksi.
Useiden vuosien ajan, olen
saanut olla osallistumassa
myös Patmos-säätiön ”Joulun-lapsi keräykseen.

KOKKOLAN AUTOMAALAAMO
67600 Kokkola, 06 8225554

Toivottaa Hyvää ja Värikästä Joulua!

Kerro;
Jeesus on syntynyt
Voin nähdä ne iloiset lapsen
kasvot tietokoneen näytöltä,
mutta se, mitä en voi heille
tehdä, en voi ottaa heitä
syliini ja kertoa, että sinä
pieni ystäväni, tiedätkö, on
Jeeusus Kristus, Vapahtaja, joka rakastaa sinua,
enemmän kuin kukaan muu.
Haastan sinut ystäväni lähellä tai kaukana, ota syliisi
pieni lapsi, joka ei ole koskaan saanut kuulla sanoja minä rakastan sinua- ja kerro
hänelle tämä: Minä tahdon
rakastaa sinua, niinkuin Jumala on rakastanut ja rakastaa meitä, että antoi ainokaisen poikansa syntyä Vapahtajaksi halpaan seimeen
ja käydä ristinkuoleman,
meidän syntiemme tähden.
Unohdetaan tabletit, älykännykät ja hieno tietotekniikka, hiljennytään seimen
äärelle kokemaan todeksi se,
että meidän Vapahtajamme

Hyvää joulua
ja rauhallista
uutta vuotta.

Tänä vuonna olemme tukeneet
kotimaisia yliopistoja ja ensi vuonna
teemme vapaaehtoistyötä
satavuotiaan Suomen hyväksi.
Omistaja-asiakkaana teet hyvää
itsellesi ja muille.
Joskus jopa huomaamattasi.

Kristillinen AJAN FAKTA
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MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUSASIAKKAILLE KOKKOLASSA

JOULU MONGOLIASSA

TOIMIPISTEEMME
JÄNISMAALLA ON
JÄLLEEN LAAJENTANUT
VALIKOIMAA!
MEILTÄ:

• Teboil voiteluaineet
• Donaldson suodattimet
• Exide akut
• Hydrauliikkaletkut, liittimet
sekä komponentit
• Myös käteismaksulla!

Tervetuloa Levytielle,
palvelemme
arkisin klo 8-16

Levytie 7, KOKKOLA, puh. 06-781 6030
Teollisuustie 2, PIETARSAARI, puh. 06-781 6000
www.wikro.fi

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!
KOKKOLAN
ALUETAKSI OY

1+19 henkilön taksi
pyörätuolikuljetukset
lentokenttäkuljetukset

0440 568 887

Soita ilman tilausmaksua

timo.pajunpaa@netikka.fi
www.kokkolanaluetaksi.fi

Kebab
Nova burger

40 v.

kokemuksella

UUTUUS!
Pizzalista
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novakebab.com

TERVETULOA JOULUISEEN
KUKKAKAUPPAAN
Hyvä valikoima joulukukkia!
Ystävällisin terveisin, Kukkakauppa
Riitta Järvelä Ky-Vakkurin Kukka

Toivotamme kaikille
Turvallista Joulua!

Herman Renlundinkatu 3, 67100 Kokkola, puh.
8318611, www.maattala.fi

Caritas-järjestön Zud-avustuskuormaa lastataan koneeseen Ulaanbaatarin kentällä

Roy Rissanen
Mongoliassa ei perinteisiin
kuulu joulun eikä muidenkaan kristillisten juhlien
viettäminen. Tämä voisi
olla hyvä uutinen kaupallista joulua vierastaville.
Katukuvassa on nykyään
jonkin verran joulukoristeita
ja joululauluja kuulee silloin
tällöin. Vuonna 1990, kun
entisestä kommunismista
hallinnosta siirryttiin demokraattiseen hallintoon, koko
maassa oli vain muutama
kristitty. Seurakuntien kasvu
on siitä lähtien ollut nopeaa.
Nykyään kristittyjen lukumäärä on jo useita kymmeniä tuhansia. Seurakunnissa
järjestellään jouluaikoina
yhteisiä aterioita ja joulukuvaelmia.
Meidän perheemme muistot mongolialaisesta joulusta liittyvät vuosituhannen
vaihteeseen. Viettelimme
Ulaanbaatarissa joulua laittelemalla suomalaisia jouluruokia, kuten lanttu- ja
porkkanalaatikkoa. Kodin
ulkopuolella jollakin tavalla
joulusta muistuttavia asioita
Mongoliassa olivat silloin
kerrostalomme parvekkeen
takana röhkivä joulukinkkuperhe ja Ulaanbaatarin talvisessa lastenpuistossa lapsille
lahjoja jakava uuden vuoden
Pakkasukko.
Muut muistomme paikallisesta joulunvietosta liittyvät avustustoimintaan,
johon tarjoutui tilaisuus
mennä mukaan. Olimme
asettuneet maahan lähetyslentäjien työtä perustamaan.
Ensimmäinen talvi tuli aikaisin ja se oli katastrofaalinen maan karjankasvattajille, joiden toimeentulo
on kokonaan riippuvainen
kokonaan eläimistä. Kova
talvi iskee Mongoliaan aika
ajoin ja tappaa suuren osan
maan karjasta. Mongoliassa

Sirpa jakaa joulupakettia Zudista kärsivälle paimentolaisperheelle
tästä ilmiöstä käytetään nimeä ’Zud’. Joulu ainakin
meni siinä tilanteessa pilalle
monelta paimentolaiselta,
vaikkeivät joulusta ja sen sanomasta ehkä olleet mitään
koskaan kuulleetkaan.
Kun alkoi tulla uutisia karjakuolemista, tumput suorina ihmettelemisen sijaan
päätimme alkaa tekemään

teesta kärsiville perheille,
joiden jurtissa vierailimme
tai yövyimme. Seuraavaksi
osallistuimme muiden kristillisten toimijoiden koordinoimiin humanitaarisiin
avustushankkeisiin. Teimme
oman osamme työstä kuljettamalla ihmisiä ja tavaroita
lentokoneella ja maata pitkin
niihin kohteisiin, joihin Zud

tavalla takaisin tolalleen.
Meille kristillisessä palvelutyössä mukana oleminen
oli parempi joululahja kuin
mikään pakettiin kääritty
esine. Siinä samalla saimme
olla mukana käytännön toimilla välittämässä joulun
aina ajankohtaista ja alkuperäistä sanomaa Jeesuksesta
maaseudun paimentolais-

Pakkasukko jakaa lapsille lahjoja Ulaanbaatarin lastenpuistossa. Minä ja kaksi vanhinta tytärtä poseeraavat.
jotain asioiden korjaamiseksi. Teimme aluksi maastoautolla muutaman päivän
kartoitusmatkan maaseudulle ja jaoimme pieniä
ruokapusseja lahjoina tilan-

oli iskenyt pahimmin. Monen paikallisen ja kansainvälisen toimijan sitkeällä
yhteisellä pitkällä ponnistuksella saatiin lopulta paimentolaisten elämä jollakin

perheille.
Kiitos esirukouksesta ja
kaikesta tuesta työmme hyväksi. Lisätietoja Lähetyslentäjien toiminnasta saa
osoitteesta www.maf.fi

Eero Ketola
Italiassa, Milanossa syntyneen ja varttuneen Denize
Mazzolenin lapsuudessa tapahtui paljon ikäviä asioita.
–Vanhempieni avioero kosketti minua voimakkaasti.
Vanhempani olivat kristittyjä, mutta he ajautuivat kuitenkin erilleen. Iän karttuessa opin katsomaan tapahtumia erilaisista näkökulmista. Ajatusmaailmassani
ei ole lainkaan katkeruutta.

Kristillinen AJAN FAKTA
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Milanolaisen Denizse Mazzolenin
elämän täyttää nyt rakkauden
jakaminen
pian minulle selvisi, että
evankeliseen seurakuntaan
kuuluvan nuoren on vaikeaa
elää keskellä maailma joka
ajattelee monet asiat erilaisella tavalla. Monenlaista
kiusaamista ja pilkkaa kohdistuu heihin.
Denize Mazzoleni on havainnut, että ihmiset sitovat
kaikki uskonnot samaan
pinkkaan.
–Se on helpompaa kuin
tutustua esimerkiksi kirjallisuudesta tai netistä uskonnollisten liikkeiden taustoihin ja historiaan. Nuoret sanovat, että ”uskomme Jumalaan”, mutta käytännössä he
tekevät ja toimivat Jumalan
Raamatussa antamien ohjeiden vastaisesti.

Denize Mazzoleni on kuuden vuoden ikäinen. Perhettä
kohtaa vakava isku.
–Vanhempani erosivat.
Aluksi oli vaikea ja tuskaista
elää. Tuntui siltä, että olin
kadonnut ja elin jossain tyhjiössä. Sain kuitenkin apua
ja minulla oli ystäviä jotka
tukivat minua. Monenlaiset
kysymykset täyttivät mieleni. Isoisäni vietti paljon
aikaa kanssani. Hänellä oli
vastauksia jotka lohduttivat
ja auttoivat minua. Isoisällä
oli paljon elämän kokemuksia ja hän liitti ne kauniisti ja
ymmärrettävästi kristillisiin
periaatteisiin.
Koulussa Denize Mazzolen viihtyi hyvin ja hänen
elämänsä oli ulkoapäin katsottuna varsin tasapainoista.
–Olin juuri täyttänyt neljätoista vuotta. Minulla oli ystäviä, harrastuksia ja näytin
muiden mielestä onnelliselta
ja iloiselta. Todellisuus oli
kuitenkin aivan erilainen.
Koulussa meni hyvin ja olin
mukana iloitsemassa luokkatovereitteni kanssa. Sisimpäni oli kuitenkin tyhjä.

Denize Mazzoleni suhtautui ennakkoluuloisesti Milanossa asuviin ulkomaalaisiin. Luulot ovat aina luuloja. Todellisuus on erilainen. Suhtaudun nyt kaikkiin ihmisiin
pyyteettömällä rakkaudella
– Milano on kaunis ja kuu- Nuori tyttö tiesi kuitenkin heti vastaan, kuin oman tyttärensä.
luisa. Tiesin kuitenkin, että mistä löytää avun.
mikään ulkonainen eikä pe- – Eräänä iltana rukoilin
rinteet voinut auttaa minua huoneessani. En muista mitä
Kysymysten
ja korjata rikkinäistä sydän- sanoja käytin. Itkin ja luotäni. Minulla oli olo, että elä- vutin elämäni Jeesukselle.
piirittämänä
mästäni puuttuu itse asiassa Rukouksen jälkeen istuin Koulussa ilmeni varsin
kaikki. Tiesin, että syy tyh- kauan tutulla tuolillani ja pian, että Denize on muutjyyden tunteessa oli se, etten ajattelin elämääni. Rakkaus tunut.
tuntenut henkilökohtaisesti vanhempiani kohtaan valtasi –Vastasin minulle esitettyikuka on Jeesus. Hän puuttui minut. Tiesin tien lähimpään hin kysymyksiin avoimesti
Muotia ja historiaa elämäni arjesta, juhlista ja evankeliseen seurakuntaan. ja iloisesti. Kaikki eivät
Milano on maailman muo- kaikista tulevaisuuden suun- Nuorekkaat ja elämänmyön- olleet iloisia siitä, mitä midin suurimpia keskuksia.
nitelmistani.
teiset uskovat ottivat minut nulle oli tapahtunut. Varsin

Ennakkoluuloista
rakkauteen

taudutaan melko kielteisesti. Tilanne on kuitenkin
huomattavasti parantunut
siitä mitä se oli 1990 –luvun
alussa. Silloin kymmeniä tuhansia albanialaisia saapui
Italiaan.
–Milanossa puhuttiin aikaisemmin paljon albaanien rötöksistä. Minullakin
oli suuria ennakkoluuloja
albanialaisia kohtaan. Jumala muutti kuitenkin mieleni. Vastenmieliset tunteen
muuttuivat rakkaudeksi albanialaisia kohtaan. Ihastuin
Albanian maahan. Sisäisen
muutoksen todisteena on,
että opiskelen nyt Raamattua Tiranassa, Evankelisessa
Teologisessa opistossa. Missioni on selvä: ”Haluan sydämestäni palvella Jumalaa.
Olkoon kansa ja maa mikä
tahansa”.

Italiassa albanialaisiin suh-

Yhteiskristillinen Kirjakauppa
Joulun palveluajat Ma- Pe klo 10-18 La klo 10-15
25 €
Isän kaipuu
Vuoden kristillinen kirjakilpailun voittaja 2016.
Saara Kinnunen
Isä näyttelee merkittävää
osaa ihmisen itsetunnon
kehityksessä.
Isäsuhteen kivut varjostavat
monia elämän alueita, ja
Isättömyyden aiheuttama vaillinaisuuden tunne voi seurata
vielä aikuisuudessa.
Isäsuhteen traumoja voidaan
työstää, vaikka konkreettista
sovintoa ei olisi mahdollista
saavuttaa.

19 €
Drömmen
om julen

24 €
Maksoi mitä
maksoi
Ali Husnain, J. Chester
Maksoi mitä maksoi -teos
on naulitseva ja tärkeä
kertomus matkasta, jonka
teki nuori mies, joka jätti
kaiken taakseen seuratakseen ainoaa tietämäänsä
totuutta.

Jännittävä selviytymistarina
toisesta maailmansodasta
Laura Hillenbrand
Olympiajuoksija Louis
Zamperini selvisi pommikoneensa mereensyöksystä ja
japanilaiselta vankileiriltä.
Sodan jälkeen kuvaan astui
evankelista Billy Graham.

29 €
Hyvyys vai
Jumala?
Miksi hyvyys ilman Jumalaa
ei riitä
John Bevere
Me uskomme, että sen, mitä
yleisesti pidetään hyvänä,
täytyy olla Jumalan tahdon
mukaista. Mutta onko siinä
kaikki? Jos hyvyys on niin
ilmeistä, miksi me Raamatun
mukaan tarvitsemme erottelukykyä sen tunnistamiseksi?

Toivotamme lukijoille Siunattua Joulunaikaa! - Gud Jul!
7,90 €
Hyvän yön
Raamattu

Carola

Sophie Piper

”Alla vet att Carola är en av
Sveriges bästa sångerskor,
men jag ville göra ett album där hon inte behöver
bevisa det igen.

Tämä lastenraamattu sisältää yhteensä kymmenen
kertomusta Vanhasta ja
Uudesta testamentista.
Lisäksi kirjassa on kymmenen rukousta.

Det är lugnt, vilsamt och
andligt om du så vill.” Peter Nordahl, producent.

39 €
Murtumaton

36 €
Jerusalemista
maan ääriin
Raamattukodin ihme
Mirja Ronning
Jerusalemin lähellä sijaitsevan, monien suomalaisten
vapaaehtoisten avulla
rakennetun Raamattukodin
historia on täynnä ihmeitä
keskellä arkea ja akateemisuutta.

28 €
Vaikeavalinta
Jeesuksen seuraajana
selfie-maailmassa
Craig Groeschel
Kirja tarkastelee ajankohtaisia tutkimuksia sosiaalisen median vaikutuksista
tunteisiin ja ystävyyssuhteisiin sekä esittää
tosielämän esimerkkejä
siitä, kuinka kamppailemme sosiaalisen median
kanssa.

Kristillinen AJAN FAKTA
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MAHTAVA VUOSI KOKKOLASSA
Elisa Karhu

Hyvää
!
Joulua

Sirpa Muhonen 040 503 8148, KÄLVIÄ • www.muhosentalli.fi

www.kalusteniemi.net

Yrittäjäntie 5-7

Yrittäjäntie
5-7 06-831 3499
KOKKOLA, Puh.
KOKKOLA
06-831klo
3499
Ma-pe
10-18,la klo 10-15

Toni Sieväsen hymy on yhtä
leveä kuin vajaa vuosi sitten, kun häntä ensimmäistä
kertaa haastateltiin Ajan
Faktaan (Kesäkuu 2015).
Kesäkuun lehdessä kerroimme Toinin ihmeellisen
elämäntarinan siihen hetkeen asti, kun hän oli Jumalan johdatuksesta muuttanut
Ruotsin Södertäljestä Kokkolaan. Vuosi Kokkolassa
tuli täyteen syyskuussa ja
taaksepäin katsoessa Toini
on tyytyväinen elämäänsä.
– Ruotsissa minulla oli niin
hyvä olla ja olisin voinut
olla itsekäs ja jäädä sinne.
Onneksi kuitenkin olin kuuliainen Jumalan äänelle, sillä
nyt asiat ovat vielä paremmin, hän toteaa.
– Sanat eivät riitä kertomaan, miten rikkaan ja ihanan ihmeellisen elämän
Jeesus on minulle antanut.
Tämä on tarjolla myös simyös Toini on saanut olla Uutena ihmisenä Kokkonulle. Toini muistuttaa.
omalla paikallaan kohtaa- lassa Toini on mm. kaumassa ihmisiä.
pungilla tietä kysyessään
Esirukoilija ja
kertonut omasta elämästään ja uskostaan ihmisille.
Ystävyys suhteita
”katulähetti”
Myös kuntosalilla käydessään Toini on jutellut ihmisToini löysi ”maanpäällisen Södertäljeen hänelle jäi ten kanssa. Kuulijoiden pakotinsa” eli seurakuntansa useita ystäviä, joihin hän on laute hänen todistuksestaan
Kokkolan Helluntaiseura- yhteydessä puhelimitse. Uu- on aina ollut positiivinen. Ja
kunnasta. Hän sai lämpimän sia ystävyyssuhteita Kokko- mikä parasta, nyt hän pystyy
vastaanoton ja sosiaalisena lassa on kuitenkin jo synty- kertomaan ihmisille evankeihmisenä tutustui pian uu- nyt. Tutustuessaan ihmisiin liumia suomeksi.
siin ihmisiin. Toini on ol- Toini on saanut olla tuke- – Se on ihanaa, kun saa
lut mukana seurakunnassa massa monia esirukoilijana. omalla äidinkielellään todisnoin kolmen viikon välein Hän kertoo, että monet ovat taa Jumalan suurista teoista
järjestettävässä EU-ruokaja- uskoutuneet hänelle todella ja kylvää Jumalan sanaa.
kelussa, jossa ruokakassien vaikeissakin asioissa ja pyy- Ja Jumalan sana ei tyhjänä
lisäksi ihmisille tarjotaan täneet rukousta. Toini onkin palaa.
kahvia, teetä tai mehua ja muiden suusta kuultuna ”ru- Katulähetyksen Toini kojotain pikkupurtavaa. Monet kouksen ihminen” ja kokee keekin myös omaksi kutjakelussa käyvät kaipaavat- olevansa Jumalan käytössä sukseen ja aikoinaan Söderkin myös juttuseuraa ja siinä esirukoilijana.
täljessä oli mukana teetupatyössä.
Toini on siis löytänyt uudessa kotikaupungissaan
omat ”paikkansa”. Oman
paikan löytämisestä kertoo
myös hänelle tärkeä ”muistolause”: Sinut on luotu olemaan jotakin, jota varten
ketään muuta ei ole luotu.
Sinulle on Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan maailmassa paikka, jota kenelläkään toisella ei ole.
(John Henry Newman)

Kun on turva
Jumalassa
– Vaikka hetkeksi katselemme elämässäni tapahtuneita Jumalan suuria tekoja,
elämäni ei ole aina ollut
helppoa. On ollut vaikeita
asioita ja vieläkin vaikeampia, mutta Jumalan ja ystävien kanssa ne on voitettu.
Toini uskoo, että ilman Jumalan sallimia myrskyjä,
kärsimystä ja murhenäytelmiä Jumalalla ei olisi näitä
läpikäyneille ihmisille mitään käyttöä.
– Jos et itse ole itkenyt, et
voi itkeä itkevien kanssa,
vaan sydämesi on kova. Eikä
nöyrää lapsen mieltä vain
sattumalta saa.

Toini kertoo, että on joutunut useita kertoja leikattavaksi mahasta ja kerran
aivoistakin.
– Ensimmäisen mahaleikkauksen aikaan en vielä
ollut uskossa ja kuoleman
pelko ja muut pelot valtasivat sydämeni. Mutta kun
Jeesuksen omana meni leikkauspöydälle, se turvallisuuden tunne valtasi sydämeni.
Aivoleikkauksen aikana ystävät, uskon sisaret ja veljet
rukoilivat sairaalassa koko
leikkauksen ajan ja leikkaus
meni tosi hyvin, josta kiitos
elävälle Jumalalle. Jumalaa
pelkäävä selviää kaikesta.
Älä katso taaksesi vaan
eteenpäin, Toini kehottaa.

Jumala antaa
tulevaisuuden ja
toivon elämään
Toini haluaa vedota kaikkiin lukijoihin vakavastikin.
– Jos sinun elämäsi rakas
ystävä ei vielä ole Jeesuksen kädessä, anna elämäsi
Jumalan rakastaviin käsiin.
Jos olet Jumalan puhuttelussa, vakavasti sanon sinulle, että anna elämäsi Jumalan käteen. On vakavaa,
jos Jumala puhuu, mutta
vielä vakavampaa, jos puhe
vaikenee. Jumala kutsuu
jokaista, haluaa pelastaa ja
antaa aivan uuden elämän,
jota kannattaa elää.
– Jos minä sain pelastua ja
sain uuden elämän, niin Jumalalla ei ole mahdottomia
tapauksia, Toini rohkaisee.
Toini löysi elämäänsä turvan, jonka puoleen kääntyä
hädän hetkellä.
– Uskovan elämään kuuluvat niin ilot kuin surutkin,
mutta Hän on luvannut olla
joka päivä meidän kanssamme. Hän on luvannut antaa tulevaisuuden ja toivon.

Hiljentyen jouluun
Joulun aikana Toini ei häärää jouluaskareiden kimpussa tai kaupoissa lahjoja
hankkimassa vaan hiljentyy
joulusanoman äärelle.
–Miten sinä rakas ystäväni
vietät joulua? Toini kysyy.
– Joululahjat eivät ole tärkeitä - Jeesus on tärkein
lahjamme! Hän syntyi vaatimattomaan seimeen ja toi
toivon maailmalle. Sinulle,
minulle ja jokaiselle ihmisille.
Lopuksi, Toini haluaa toivottaa kaikille ihanille ystävilleen ihanaa joulunodotusta, joulurauhaa ja siunausta ja menestystä vuodelle
2017!

Kristillinen AJAN FAKTA

TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee
perustavallisia arkiasioita.
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Joulun ja pääsiäisen
yhteinen ilosanoma?

Minä tahtoisin isä jo kotiin
Aika ajoin eräs laulu pysäyttää minut. Se on Mirjami Lähteenkorvan runoilema ja Tapani Nuutisen
säveltämä Kirkossa.

Vanhan Testamentin jouluevankeliumi eli Messias-profetia Jesajan kirjassa julistaa vapautusta:
”Kansa, joka pimeydessä
vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus”.

Tuli kirkkoon mies ja
lapsi, he eteeni istuivat.
Kai tie oli pienelle pitkä oli kosteat kiharat.
Ei monta hetkeä hiljaa
tuo ollut pikkupää:
oli paljon kyselemistä
ja paljon nähtävää.
Oli kauniit alttaritaulut,
monihaaraiset kynttilät.
Nuo kaksi puhuivat hiljaa
ja joskus hymyilivät.
Kovin kauan saarna kesti,
lapsi istui miettien.
Ja pienin pehmein sormin
isän hihaa hyväillen.

myöhäislapsuutta, vasta paljon sen jälkeen kun olin soitellut ja laulellut tätä itsekin
moneen kertaan. Jotenkin
se viilsi syvältä ja sillä hetkellä taisin kasvaa henkisesti monta metriä - turvallisuuskin jotenkin järkkyi
– elämännälkä voi päättyä
ja tulla niin kova kaipuu
taivaan kotiin, että sinne
pääsyä jo rukoilee. Ja myöhemmin, joskus ripari-iässä
mietin, että kyseessä ei ehkä
sittenkään ole elämännälän
sammuminen vaan sen siirtyminen rajan yli. Mitä, jos
kotiinpääsy onkin sitä, että
elämännälkä kasvaa? Ikuisen elämän nälkä…

Lauluun on ollut helppo
samaistua kaiken ikää –
pienenä istuessani kirkon
puisissa penkeissä katselin
monihaaraisia, messinkisiä
kynttilänjalkoja ja kirkon
alttaritauluja ja kattoholveja. Värittelin värityskirjoja, piirtelin, söin rusinoita
ja vietin turvallista aikaa
vanhempieni välissä. Välillä vaihdettiin muutamia
sanoja ja hymyjä. Kuuntelin kyllä puhettakin välillä,
mutta pitkään en jaksanut. Paljon myöhemmin, jo aiTuli tarve päästä kotiin.
kuisena, olen juuttunut laulun sanoihin uudella tapaa.
Oman lapsen, pienenä Olen löytänyt kaksoismerkikiharapäisen pellavapään, tyksen sen jokaisesta säkeismyötä laulun lapsi on jäl- töstä: kuinka monta kertaa
leen saanut henkilökohtai- olen jonkin asian ymmärset kasvot. Ja olen kuullut tämiseen kulkenut kamalan
lapsen äänellä moneen pitkän tien! Ja kuinka monta
kertaan myös sanat minua kysymystä minulla onkaan
väsyttää ja tahtoisin kotiin. ollut esitettävänäni Jumalalle tämän matkani aikana.
Minä tahtoisin isä jo ko- Enemmän olen varmasti kytiin, isä minua väsyttää.
Hän nostaa pienet kasvot
ja huuli värähtää.
He lähtivät kesken saarnan, minä loppuun asti
jäin…
Sama hiljainen arka
pyyntö nous syvältä itsestäin:
Minä tahtoisin isä jo kotiin, isä minua väsyttää.
Soi kirkossa kiitosvirsi
oli ulkona vihreää.
Laulun kotiinpääsyn
kaksoismerkitys avautui
itselleni jossain vaiheessa

sellyt ja katsellut kuin kuunnellut ja nähnyt.
Toisen säkeistön isän reaktiot lapsen ihmettelyn, kyselemisen ja katselemisen keskellä kertovat omaa kieltään
Jumalasta. Isä on vierellä ja
hymyilee. Vastailee ja keskusteleekin, vaikka on myös
hiljaa. Mutta silti Hän pysyy
vierellä. Ja koska kyseessä
on rakastava isä, jonka lapsi
tuntee hyvin, lapsi uskaltaa
nykertää hihaa ja kysyä kotiinpääsystä. Nostaa kasvot
isän puoleen, joka kuulee
jälleen. Ja vastaa. He lähtivät kesken saarnan, minä
loppuun asti jäin…
Laulun viimeiset sanat
ovat pysäyttäneet vasta
muutama vuosi sitten. Kun
kotiinlähdön aika tuli, kirkossa soi kiitosvirsi ja koko
luomakunta oli vihreä, puhjennut elämään ja kiitokseen.
Kun kotiinlähtöni aika kerran tulee, soiko silloin minun
sydämessäni kiitosvirsi siitä,
että pääsen kotiin?

Joulun sanoma saa merkityksensä yhteydestä pääsiäiseen. Jumala on lähellämme, Hän tulee keskellemme paitsi seimen
lapsena, niin myös Pelastajana, Vapahtajana ja kuoleman voittaneena, ylösnousseena Kristuksena. Siksi
meillä kuoleman varjon
maassa on toivo, iankaikkinen elämä. Hän tuli, ei
luomaan kaunista, nostalgista kertomusta, vaan vapauttamaan meidät synnin
ja sielunvihollisen vallasta.
Ajassamme on monenlaisia ahdistusta aiheuttavia tekijöitä ja uhkakuvia
luonnon saastumisesta,
ilmaston lämpenemisestä,
ekokatastrofista, terrorismista, talousjärjestelmän
romahduksesta, jopa rauhan pyrkimykset maailman
kriisipesäkkeissä näyttävät
vain lisäävän rauhattomuutta. Ahdistuksista suurin on sisäinen ja nimeltään
synti. Kun Jumala alkaa
vapauttaa ihmistä hänen
ahdistuksistaan, hän koskee tähän arkaan kohtaan.
Todellinen vapautus niin että me ihmiset pääsemme vapaaksi moraalisista ristiriidoista, riippuvuuksista, katkeruudesta
ja kaunasta, hoitamattomien ja laiminlyötyjen ih-

Sari Essayah
missuhteiden aiheuttamista
ongelmista - se vapautus
on tarjolla meille kaikille
nöyrtymällä ja tunnustamalla syntimme. Jeesuksen sovitustyön tähden me
rikkinäiset ja keskeneräiset
kelpaamme, koska mitta on
täytetty puolestamme.

tuu Jumalan läsnäoloon
ihmisen arjessa, yhtä lailla
sen iloissa kuin suruissa,
kolhut ja pettymykset ovat
osa sitä tietä, joka vie perille. Tämä Jumalan huolenpito kantaa silloinkin,
kun elämän kalkkiviivat
häämöttävät.

Jokaisen ihmisen elämän
suurin ihme on se, että rukouksessa voi antaa itsensä
Pyhän Jumalan käsiin ja
johdatukseen. Omallakin
kohdalla, kiireisenä, työssäkäyvänä perheenäitinä usko
merkitsee minulle lepoa vaatimuksista ja tietoa siitä, että
elämääni kannatellaan sen
kaikkina hetkinä. Jeesuksen
seuraaminen ei merkitse
elämää ilman vastoinkäymisiä tai silmien sulkemista
maailman ongelmilta, vaan
elämän onnellisuus perus-

Kiitos Jeesus, että olet
joulun lapsi yhtälailla
kuin syntiemme sovittaja ja ylösnoussut Herra,
Kuningasten kuningas.
Tänäänkin olet vain rukouksen matkan päässä
ja saamme pyytää syntejämme anteeksi ja johdatusta ja apua elämäämme.
Tule elämämme Herraksi,
ei vain joulun ajaksi, vaan
iankaikkisesti. Amen.
Sari Essayah,

sari.essayah@eduskunta.fi

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Puh. 045-670 1115 Indolant. 24, Karleby, Kokkola
www.nettiauto.com/yritys/autoenlund

AVOINNA:
ma-ti 10.30-22.00
ke
10.30-23.00
to
10.30-22.00
pe
10.30-05.00
la
12.00-05.00
su
12.00-22.00

Lounastarjous ma-pe
Norm. pizzat/kebabit
Sis. salaatti voileipä, limsa
0,3l/maito/vesi ja kahvi

6,,9900

€

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi
TERVETULOA!

12 JOULUKUU 2016

Kristillinen AJAN FAKTA

Toivotamme Rauhallista
Joulua Kaikille!

Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!
Torikatu 31, 67100 Kokkola
Puh 010 321 7654, 040 3510 777
kokkola@kiinteistomaailma.fi

ENLUND 20

VUOTTA
ÅR

KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTITYÖT
ALLT INOM BYGG OCH RENOVERING

Torvald Enlund
0400 618 907

✁

Sixten Enlund
0400 664 992

Rauhallista Joulua
ja Onnea tulevalle
vuodelle!
www.botniaprint.fi

lle mm e
To ivo tam me yht eist yök um ppa nei

Si un at tu a Jo ul ua ja
Men est ys tä Vuo de ll e 20 17 !

Tarvitsetko apua rakentamisessa
tai remontoimisessa?
Esko ja pojat hoitaa homman!

Matkalla huomiseen....
-Taksipalvelut
-Inva- ja paarikuljetukset.
-Muuttokuljetukset ja laatikot

Esko Mäkelä
puh. 0400 566 491

Kuljetusliike Hotakainen Oy

RAKENTAA

Halsua, puh. 0400 269048

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

Kun autosi kaipaa hinausta vain soitto meille! - ei tarvitse lähettää
SOS-hätämerkkiä ja olemme haukkaakin nopeammin paikalla.

✁

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

Myös auton
ovien avaus

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

Ahjokuja 4, 67800 KOKKOLA
puh. (06) 822 4000, 0400 668 366
fax. (06) 822 4020
heino.puskala@rakennuspuskala.fi
www.rakennuspuskala.fi
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LAHJOITA MINULLE ILO

Anja Syrjä

Ystäväni, onko ilosi kadonnut?
Lähestymme joulua, ilon
ja valon juhlaa, mutta ehkä
huomaat ilosi kadonneen.
Elät kaamoksen keskellä ja
suru sydämessäsi. Tiedätkö,
toivon että voisin lähettää
sinulle hymyn ja lämpimän
ajatuksen, juuri sinne missä
nyt olet. Toivon, että voisin
valaista sinun päiväsi muutamalla ajatuksella niin kuin
pieni kynttilänliekki valaisee
pimeän huoneen.
Haluan kertoa sinulle että
minun iloni on Jumalan lahjassa, hänen lähettämässään
Seimenlapsessa, joka tuli
valkeudeksi maailmaan, eli
ihmisenä keskellämme, luopui taivaallisesta kirkkaudestaan ja suostui syntiuhriksi siksi että meillä olisi
hänen ristintyönsä tähden
vapaus synneistämme ja että
kerran perisimme hänen luonaan iankaikkisen elämän.
Jumala lähetti enkelinsä
kertomaan paimenille hyvän sanoman suuresta ilosta,
joka on tuleva kaikelle kansalle. Suuri taivaallinen sotajoukko iloitsi viestin tuoneen enkelin kanssa Daavidin kaupungissa syntyneestä
Vapahtajasta, joka on Kristus, Herra. (Luuk. 2:8-14)

Joulun tuoksua ja tunnelmaa,
tervetuloa kurkkimaan!

ark. 9-17
la 9-15

Torikatu 27, Kokkola | puh. 020 7341 650

Ystäväni, sinun pimeän päiväsi voi valaista Jumalan sanaan jakeisiin (Joh.3 : 16 ja
17) kirjoitettu muuttumaton
lupaus: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään
joka häneen uskoo joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.
Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä
varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.”
Toivon, että löydät valon pimeyteesi ja kadonneen ilon
sydämeesi. Rukoilen puolestasi runon sanoin

LAHJOITA MINULLE ILO
Lahjoita minulle ilo, ikäväni kokoinen,
niin että syttyy valo keskelle pimeyden.
Lahjoita minulle nauru ja laulu sydämen,
niin että soivat ne silloin, kun olen surullinen.
Lahjoita minulle rauha, ylivuotava, taivaallinen,
niin että myrskyjen tullen voisin olla levollinen.
Lahjoita minulle usko, ihan pikkuinen
niin että kasvavan nähdä saisin sinapinsiemenen.
Lahjoita minulle ilo, ja muisto onnellinen,
niin että koskaan en unohtaisi; Sinä olet todellinen.

Jouluinen puotikahvila avattu!
Paljon antiikkia ja sisustustuotteita!
Tilat myös vuokrattavissa!

Eläinpuistontie 10, Kälviä

puh. 050 4007 093
Aukiolot ma - pe 11-18, la-su 11-16

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565

a
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l
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www.liikennekoulumikkola.fi

Perheemme Joulu
Risto Nikula
Sinulla, joka tätä luet, on
oma tapasi ja perinteesi joulusi viettämisessä. Perinteiset tavat kuuluivat meidänkin perheemme jouluun ja
kuuluvat osittain vieläkin.
Nuoressa perheessämme totutuiksi osasiksi joulun valmistelussa ja vietossa olivat
muodostuneet lahjojen laittamiset, kuusen hankinta,
joulukinkun hankinta ajoissa
ja kaikinpuolin maukkaat ja
monipuoliset ruoat.
Kodin koristelu tontuilla ja
pukin kuvilla.Tämä sama
malli taitaa olla selvästi
suurimmassa osassa suomalaisia perheitä. En näe siinä
mitään väärää, sillä eihän
joulusta juhlan tekeminen
ole moitittavaa. En vain
ymmärrä tonttujen ja pukinkuvien kuulumista jouluun.
Joulun touhuamiseen liittyy
paljon turhaakin hätäilyä
ja tunteiden kiristymistä.
Olisiko se utopiaa, että saisimme joskus valmistella ja
viettää joulua rauhallisin ja
levollisin mielin?

dellista elävän Jeesuksen
Kristuksen syntymistä, niin
saimme jouluumme sen
olennaisen ja alkuperäisen
sisällön, Joulun Ilosanoman.
Jouluevankeliumin lukemisesta tuli joulumme tärkein
ja juhlallisin osa. Lastemme
vielä ollessa pieniä havainnollistin heille Jeesuksen
syntymistä rakentamalla pienen seimi- ja talliasetelman
jouluna esillä pitämiseksi.
Se on tallessa vieläkin ja palvelkoon se nyt lastenlapsia
omalla tavallaan.

Risto Nikula Kalajoelta kaipa arauhallista joulun valmistelua.

kokemus monelle. Omasta
lapsuudestani muistan mielihyvällä kello viiden herätyksiä ehtiäksemme kuudeksi
joulukirkkoon. Vanhemmilleni sekin saattoi olla
raskas aamu, kun takana
oli perheemme kiireellisin
aika puutarhan joulukukkakiireissä.
Joulukirkko taitaa olla ny- Nykyään näyttää aattoharkyään melko harvinainen tauksista tulleen suosittuja,

mutta kiireinen ihminen
odottaakin jotain tuon tyyppistä, mikä sopii sinne aaton
kiireiden väliin parin tunnin
nostalgisena taukona. Alkuperäinen varhainen herääminen kunnioittamaan vastasyntynyttä Kunnian Kuningasta on vain enää muisto.
Kun omassa perheessämme
saimme viimein juhlia to-

Jeesus syntyi vain yhden
kerran ihmiseksi tallin seimeen. Jeesus ei synny enää
uudelleen seimeen. Hän on
elämän ja kuoleman Herra
ja Hän tahtoo sinun tulevan syntitaakkasi kanssa
eteensä, että Hän saisi synnyttää sinut uudesti, uudeksi
luomukseksi yhteyteensä
viettämään ainaista joulua. On mahdollista, mitä
lauluntekijä haikailee, ”Oi
jospa ihmisellä ois joulu ainainen.”
Tämän joulun päähenkilö
tahtoo tulla sinunkin jouluusi. Tahdotko sinä?

Heinolankaari 22
Toivotamme asiakkaille ja
yhteistyökumppaneillemme
oikein Hyvää Joulua!

AB BILARI OY

Heinolankaari 22
0400 564 430
info@bilarikokkola.fi
Vaihtoautot: www.bilari.fi
at!
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-Autohuolto My
-Rengas ja vannemyynti
-Rengashuolto
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Palvelut:

S.Mäkelä ky
Heinolankaari 22
Kokkola, p. 020 7571381

Kuorikoskentie 10
Kaustinen, p. 06 861 4510
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Keijo Niskala
Haastateltavani, Tanskassa
asuva Markku Nahkuri, on
jo lukijoillemme tuttu kahdessa aikaisemmassa Ajan
Faktan numeroissa julkaistusta kertomuksesta elämän
kokemuksistaan.
Edelleenkin minulla on
Markulle muutamia kysyksiä.

Toivotamme
Hyvää Joulua!

Rauhallista Joulua &

IDEAALISTA VUOTTA 2017

Indolantie 4 - KOKKOLA
MITSUBISHI

edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!
Myös laaja valikoima
vaihtoautoja!

Klassinen uutuus

Tilaa ilmainen
2 440 €
mitoituskäynti!
+ rahti ja asennus 640 €
SAGA
nyt

sh. 3 600 €, sis. rahti ja asennus

vu

s t äv ä

ni

Ke

olukiviu

u

Nyt siron linjakas
uutuustakka SAGA
kuumaan erikoishintaan!

Nyt talviedut
parhaimmillaan.
llemme
Toivotamme asiakkai
Uunipäivätinperjantaina
Lämm tä Joulua!
29.1. klo 10–17

vuolukivi takaavat puhtaan lämpönautinnon.

www.nunnauuni.com

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Pitkänsillankatu 15, Kokkola, p. 0400 866 180
pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com

–Markku, kerroit lehtemme
kesänumeroissa miten Jumala johdatti äitisi viime
tingassa pois Karjalasta,
panssarien ja sotaväen
alta.Vaikeassa elämäntilanteessa, joissa inhimilliset
mahdollisuudet olivat näkymättömissä, sittenkin oli
olemassa Jumala, joka teki
mahdottoman mahdolliseksi.
Kerroit, miten tuo äitisi
kertoma kokemus on tehnyt
lähtemättömän vaikutuksen
sinuun. Kerroit myös miten
sait nuorena lastenleirillä
tulla tuntemaan omakohtaisesti Jeesuksen ja ottaa
hänet elämäsi ohjaajaksi.
–Niin, omaa tyhmyyttäni
kerskuin tuolla leirillä tehneeni jotain, mihin en ollut
syyllinen ja se johti minut
vaikeaan tilanteeseen. Silloin muistin, että äitini aina
rukoili Jumalaa kun hänen
omat mahdollisuutensa olivat poissa. Hädässäni käännyin Jumalan puoleen ja
seuraavana päivänä pääsin
siitä vaikeasta tilanteesta
vapaaksi. Silloin päätin, että
on parasta elää Jumalan suojassa koko elämä.

Reseptinä
kiitospillerit
–Monista perhekuntasi raskaista kokemuksista huolimatta, tunnetko silti saaneesi kokea Jumalan huolenpitoa ja voitko tuntea ja
löytää kaiken keskeltä Jumalan rakkauden?
—Olen nähnyt Jumalan
huolenpidon äitini kohdalla
ja näyttää siltä, että osa siitä
on “tarttunut” minuunkin.
Sekin, että minulla on aina
ollut mahdollisuus itse ansaita oma ja perheeni toimeentulo, on Jumalan hyvyyttä kohdallani. Tähän en
voi sanoa muuta kuin, että
tähän asti Hän on kärsinyt ja
myös auttanut minua.

saatan jotain kirjoittaa myös
Ajan Faktan lukijoille. Tähän haastatteluun se on liian
pitkä kertomus.
  
–Missä asuitte siihen aikaan kun kävit koulua?

–Millainen oli lapsuutesi —Ruotsista palattuani
Valkealaan muuton jälkeen? asuimme Leppimiemessä
Pyhäkosken varrella. Kou—Suurin osa siitä ajasta on luikään tullessani muutimme
vaipunut “lapsuuden unho- Muhokselle.
laan”, mutta elämä jatkui,
tosin vaikeissa olosuhteissa, –Isäsi sotareissu muodostui
kuten monen muunkin per- pitkäksi, ja hän kuoli pian
heen elämä. Valkealassa kotiutumisensa jälkeen.
ollessamme tuli äidilleni,
kuten monelle muullekin —Voi .. voi ! Se myös olisi
äidille Suomessa, kehoitus liian murheellinen ja pitkä
valtion taholta; lähettäkää tarina kerrottavaksi kokonailapset sotapakolaisina Ruot- suudessan. Olin alle kuusi
siin, Tanskaan tai Norjaan. vuotias kun isäni kuoli. MiTästä syntyi, ”Sotalapsen nulle hän oli tuntematon
kohtalo”, kirjoitus, josta mies, sodassa olon ja minun
ehkä joskus myöhemmin ruotsin matkani, johdosta.

Lapsuusmuistoja
Hankeen valkoisen enkelin tein
lumipallolyhtyyn talikynttilän vein
jäljet saunapolulle jätin,
kun lämpimään löylyyn kiirehdin
kuu-ukko kurkisti taivaalta
tytön pienen iloista menoa
taivas tähtinen antoi loistoaan
niin kauniiseen maalaismaisemaan
on kaikki tää mulla vain muistoissa
kun katselen kaupungin valoja
valo kirkkain kuitenkin tänään on
valo Jeesuksen rakkaan sammumaton
sitä valoa ei voi sammuttaa, ei rahalla ostaa
ja lunastaa
Jeesus ristillä armahti sinutkin
ota vastaan siis lahja kallehin
Siunattua Joulua lukijoille

–Onko elämässäsi ollut jaksoja jolloin itse olet saanut
viedä jollakin tavoin sano–Miten äitisi usko ja ter- maa rakastavasta Jumalasta
veys kesti nuo kaikki koette- ja Jeesuksen sovintotyöstä
lemukset niin että ei katke- toisille?
ruus voittanut?
—Nuoruudessa yritin panna
— Äitini oli löytänyt oman jalkani “evankelistan po”yleislääkkeen” kaikkiin lulle”, mutta en kyennyt pivaivoihinsa. Hän sanoi: tämään siitä kiinni.
”Kiitos-pilleri” on aina auttanut kaikissa vaivoissa. –Lopuksi lyhyt kommentti:
Aina tarpeen tullen alan kiit- Mitä joulu sinulle merkittää: ” kiitos Isä terveydestä”, see?
ja tähän asti se on aina auttanut. Nämä “Kiitos-pillerit” —Joulun merkitys ja sen
olivat tehneet hänestä van- ulkonainen vietto eivät nyhan kansan tervaskannon, kyään sovi yhteen. Vapahjoka joutui turvautumaan tajamme syntymä tapahtuu
lääkäriin vasta eläkeiässään. sydämessämme eikä sen
Katkeruudesta hän sanoi: “ ulkonaiset muistojuhlat voi
se kyttää jokaisen ihmisen vetää sille vertaa.
mielen kynnyksellä, eikä
siitä pääse eroon muutoin Näin vastaili Markku Nahkuin siunaamalla niitä ihmi- kuri kysymyksiini hänen
siä, jotka ovat syynä sinun monivaiheisen elämänsä
matkasta aikajanalla lapsuuonnettomuuteesi.”
desta tähän päivään.

Joulu
On syntynyt meille
Lapsi Jumalan
Hänen muistonsa
On meille
lahja taivahan
Ei ole enää
seimessä Hän
Ei ole enää
ristillä Hän
Ei ole myöskään
haudassa Hän
Vaan ylös taivaisiin
nousi Hän
Henkensä kautta
hallitsee Hän
Hän Kuningas taivaan
toi meille
Toivon ja ikuisen elämän
SirkkaTervaskangas
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RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA
Sami Puurula

Rauhallista Joulua
Rauhallista Joulua
KOKKOLA

1,42Ä + 1Ä/min + pvm

1,42Ä + 1Ä/min + pvm

Myös Asematie 9, KANNUS

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Oikein Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2017

Blaxar Oy, puh. 0405949496
www.blaxar.fi
Kummilasten kanssa
olemme ottaneet kuvia kummeille joulukorteiksi. Haluamme näin välittää kiitokset
kaikille niille kummeille
jotka ovat olleet hienolla
tavalla mukana tukemassa
toimintaa ja ovat näin mahdollistaneet myös sen, että
lapset kuulevat Jeesuksesta.
Oma joulunviettomme
on täällä kovin erilainen
eikä sillä tavalla perinteinen mihin olemme tottuneet. Suomalaisena +30
asteen lämpötilassa on hieman vaikeuksia virittäytyä
joulutunnelmaan. Laitamme
kuitenkin palmuihin ja pensaisiin hiukan jouluvaloja,
sytyttelemme kynttilöitä ja

kokkailemme perinteisiä
suomalaisia jouluruokia.
Suomalaisten joululaulujen
kuunteleminen kynttilän valossa tuo jotain pientä siitä
perinteisestä joulun tunnelmasta. Rauhoitamme joulun aikaan pari päivää niin,
että voimme perheen kesken
viettää joulua. Vaikka joulun
tunnelma täällä on kovin
erilaista, niin mikään asia
ei muuta sitä, että Vapahtajamme on syntynyt ja se
on tuonut suuren ilon koko
maailmalle! Tätä iloa haluamme jakaa myös tämän
maan lapsille.
Haluamme toivottaa erittäin siunattua joulun aikaa
kaikille lukijoille!

AJATPA MÖNKIJÄLLÄ TAI KELKALLA
–MEILTÄ SAAT HUOLLOT,
VARAOSAT JA TARVIKKEET!
Myös
moottoripyörien
huollot, varaosat
ja korjaukset!

KOKKOLA

0100 85 111
0100 85 111

Lämpöiset terveiset täältä
Aasiasta. Työskentelemme
lähetystyössä Thaimaassa,
Pattayalla, lasten parissa.
Olemme mm. vastuussa
GRACE-kummilapsityöstä
kristillisessä Agape-päiväkodissa. Kummiohjelman
tarkoitus on ennaltaehkäistä
ihmiskauppaa, tukea vähävaraisia perheitä ja viedä
evankeliumin ilosanomaa
niille jotka sitä eivät ole
vielä kuulleet. Tällä hetkellä
työmme parissa on yli sata
lasta ja heidän perheensä.
Joulun aika on aina täällä
Thaimaassa hyvin erilaista
kuin se mihin me olemme
Suomessa tottuneet. Mutta
tänä vuonna joulunvietto
täällä poikkeaa paljon siitä,
mihin taas täällä on totuttu.
Thaimaan rakastettu kuningas kuoli lokakuussa ja
tämän johdosta maahan julistettiin kuukauden yleinen
suruaika ja lisäksi valtion
virastoille vuoden kestävä
suruaika.
Ohjeistuksena on, että
koko seuraavan vuoden ajan
tulee kaiken juhlinnan tapahtua hyvin hillitysti ja
kuninkaan kuolemaa kunnioittaen. Isommat juhlat
ja festivaalit on peruttu.
Tämän vuoksi myös useimmissa kansainvälisissä kouluissa joulujuhlat on peruttu.
Myös seurakunnat ovat peruneet joulujuhlia ja näin
tehdään myös Agapessa.
Tänä vuonna ei voida pitää
isoa juhlaa joka näkyy ja
kuuluu kauas. Vauhdikkaat
esitykset ovat poissa, mutta
kerromme lapsille joulukertomuksen syntyneestä
Vapahtajastamme, jaamme
lahjat ja laulamme joululauluja. Isompien lasten
kanssa syömme Jeesuksen
syntymän kunniaksi synttärikakkua.
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Asentajantie 3, Kokkola
P. 06-831 4685. 050 3378212

PARHAAT
HYÖTYLAHJAT
MEILTÄ!!
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Elisa Karhu
Pitkään jatkunut levoton
tilanne maailmassa, sodat
ja moninainen väkivalta ja
ihmisten sortaminen on turruttanut aivomme niin, että
uutisvirta kyseisistä aiheista
ei aiheuta meissä juurikaan
reaktiota. Uutinen ilmaiskusta Syyriassa avustusjärjetön saattueeseen otetaan vastaan samalla tavalla
kuin jokavuotinen koiran
kakkapulman pohtiminen
kaupunkiemme kaduilla.
Olemmeko sokeutuneet ja
kuuroutuneet kuulemaan
lähimmäistemme hädän?
Onko täällä Suomessa asiat
liian hyvin?
Syyrian sota on jatkunut
jo kauan ja tilanne pyritään
ratkaisemaan väkivallan keinoin. Miksi? Koska sodan
osapuolille (Syyrian hallitus
ja oppositio, Iran, Turkki ja
Saudi-Arabia sekä Venäjä
ja Yhdysvallat) on tärkeää
pönkittää omaa asemaansa
ja saada sankarin viitta harteilleen, kun Isis kaatuu.
Mitä tälläisestä strategiasta
seuraa? Isis taistelee vastaan
viimeiseen mieheen asti,
käyttäen siviilejä kilpinään
ja äärimmäistä raakuutta
saadakseen koko maailman
pelkäämään heitä ja tunnustamaan heidän valtansa
ja ideologiansa. Sodassa ei
kaihdeta käyttää kovia kei-

noja ja puolin ja toisin ihmisiä menehtyy tuhansittain.
Sodan seuraukset lasketaan
vielä vuosien ja vuosikymmenten päähän inhimillisessä kärsimyksessä, mitä
se aiheuttaa orvoksi jääneille
lapsille, nälkään kuoleville
perheille ja yksinäisille,
raajansa menettäneelle siviilille ja traumatisoituneille
sotilaille. Listaa voisi jatkaa
loputtomiin puhumattakaan
sodan aineellisista seurauksista, kun koko yhteiskunta
pitää jälleenrakentaa.
Ihmiset Isisin valtaamissa
kaupungeissa tietävät totuuden, mitä siellä tapahtuu. Me
täällä muualla maailmassa
saamme vasta jälkikäteen
lukea niistä kauheuksista,
kuten esim. sadan päättömän
ihmisen haudasta, mikä löytyi Syyrian armeijan takaisin
valtaamasta kaupungista tai
siviilien kiduttamisesta. Tilanne muistuttaa aikaa toisen maailman sodan jälkeen,
kun valtamedian tietoon tuli
tuhansien juutalaisten tappaminen keskitysleireillä
Hittlerin hirmuvallan aikana. Uutisissa on vilahtanut
myös sanat ”maailmanlopun
maisemat”, jolla on kuvattu
alueen tilannetta.

HERÄÄ RUKOILEMAAN!
kin asiat ovat niin huonosti.
Säikähdin miehen reaktiota
ja rukoilin mielessäni, että
mies ymmärtäisi sen, että
osallistumalla keräykseen
ei väheksytä kenenkään ongelmia täällä Suomessa vaan
autetaan niitä, jotka tällä hetkellä tarvitsevat apua todella
kriittisesti.

- Ihmisten avuntarve on ennennäkemätön.

sas osaa kertoa, mitä Syyrian sota merkitsee lopun
aikojen profetioissa, mutta
minä pyrin jutullani herättelemään ihmisten sydämiä
kuulemaan lähimmäistensä
Tuntuu siltä, ettei mikään inhimillisen hädän erityisesti
enää ole pyhää eikä mitään nyt Lähi-Idän alueella.
ihmisten säätämää ja rakentamaa organisaatiota, mikä Kun Isis nousi myös Suoei voisi järkkyä. Joku vii- men uutisiin valtaamalla

alueita Syyriassa keväällä
2014, SRP havahtui järjestämään lipaskeräyksen,
jotta sota-alueelle saataisiin
vietyä avustuskuormissa
elämiseen välttämättömiä
tarvikkeita. Itsekin vietin
pari tuntia marketissa lipas
kädessäni ja sain pääosin
ihmisiltä myötätuntoa sodan
uhreja kohtaan ja keräyk-

sen rahallinenkin tuotto oli
menestys. Joukkoon kuitenkin mahtui myös eräs
mieshenkilö, joka käyttäytyi suorastaan uhkaavasti
minua kohtaan. Kirosanojen
saattelemana mies tuhahteli
jotain siihen suuntaan, että
hänen mielestään muille rahan kerääminen oli todella
törkeää, kun suomalaisten-

Varmasti jokainen avustusjärjestö Suomessa panostaa nyt Syyrian ja Irakin alueille saatavaan apuun. Hätä
siellä on äärimmäinen. Jokainen jolla on siihen varaa,
vaikka vain se ”köyhän ainut
ropo”, miettiköön, antaisiko tänään osan omastaan
jonkun toisen auttamiseksi.
Tärkeintä kuitenkin olisi,
että rukoilisimme, että ihmiset alueella kääntyisivät Jumalan puoleen hädässään ja
löytäisivät avun. Rukoillaan,
ettei yhdenkään ihmisen
kuolema Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa olisi
turha ja että kristityt ihmiset
alueella aktivoituisivat rukoilemaan ja auttamaan lähimmäisiään kaikin tavoin,
vaikka se maksaisi heille sen
”viimeisen roposen”, joka
heillä vain on jäljellä.

Alli Heleälehdon elämänvaiheita!
Sirkka Tervaskangas

			 

ovat ne kanavat mitä Alli
mieluiten kuuntelee, myös
lukeminen kuuluu hänen
harrastuksiin. Tänäpäivänä
puhutaan paljon yksinäisyydestä, Allille tämä ei ole
ongelma, sillä päivät kuluvat
nopeasti sanojensa mukaan
ne menevät melkein liian
nopeasti. Kun on mielekästä
tekemistä käsitöiden kanssa,
tulee hyvä mieli voidessaan
olla hyödyksi lähetystyössä.

Alli Heleälehto on 85 vuotias eläkeläinen ja ahkera
käsityö ihminen. Hän on
muuttanut aikoinaan Pietarsaareen Kauhavalta ja välillä
vuosien poissaolojen jälkeen
palannut perheensä kanssa
takaisin.
Allin puoliso Orvo Heleälehto on muuttanut taivaan kotiin jo kaksikymmentä vuotta sitten. Lapset
asuvat perheineen Jyväskylässä, Seinäjoella, Härmässä ja Pietarsaaressa,
joten ison perheen Alli on
kasvattanut. Lastenlapsia on
25 ja lastenlastenlapsia 30,
siinä on upea perhepotretti,
kun kaikki ovat koolla.
Allin elämä kuviot
ovat muodostuneet monista
eriasioista, kun lapset olivat
pieniä, kodinhoidon lisäksi
hän ompeli vaatteita vieraille näin saaden lisätuloa
perheen talouteen. Lasten
kasvaessa ja muuttaessa
pois kotoa, Alli meni työhön nahkatuotteita valmistavaan Jofaman yritykseen
ompelijaksi.
Työn ohessa hän oli mukana
Saalem seurakunnan toiminnassa, laulamassa kuorossa,
tarvittaessa keittiöllä. Vuosien varrella tulipa seura-

Joulun vietosta puhuessamme Alli viettää joulua
rauhallisesti omassa kauniissa kodissaan keskittyen
joulun sanomaan. Takavuosien joulut olivat hyvin perhekeskeisiä ja ne vietettiin
yhdessä useampana päivänä. Lasten avioiduttuaan
kokoontui perheet vuoro-

Alli Heleälehto käsityöharrastusksensa äärellä.
kunnan talonmiehen ja kirjamyyjän tehtäväkin tutuiksi.
                           
Alli oli nuorena 14 vuotiaana tehnyt uskonratkaisun Seinäjoella nuorisopäivillä ja liittynyt sen jälkeen
Kauhavan helluntaiseurakuntaan. Avioiduttuaan
Orvo Heleälehdon kanssa he
muuttivat Pietarsaareen työtilanteen takia, välillä vierähti vuosia myös Jyväskylässä. Lapset syntyivät

vuosien 1950-1970 ja 1974
he palasivat jälleen Pietarsaareen.
  	
Eläkkeelle jäätyään
Alli meni seurakunnan alakertaan perustettuun käsityömestaan. Mestassa naiset
ompelivat ja kangaspuissa
Alli kutoi mattoja ja ihania poppana liinoja. Tuotteita myytiin seurakunnan
Lähetystorilla lähetystyön
ja Etiopiassa Airi Tuomen
lastenkodin hyväksi. Li-

säksi sukat, lapaset, lakit,
torkkupeitot ,virkatut liinat
ja verhot ovat olleet Allille
mieluisia tehtäviä, mitä Lähetystorilla myydään jatkuvasti.Tilaustöitä myös hän
saa tehdä paljon joten aika
ei tule pitkäksi.
                           
Seurakunta on Allille hyvin
tärkeä, voimien mukaan hän
käy tilaisuussissa ja kotona
ahertaa käsitöiden parissa.
Radio Dei ja Patmos radio

päivinä jouluaterialle, siinä
riitti puuhaa väsyksiin asti.
Aika on muuttunut ja nyt
voi nauttia joulun rauhasta
keskittymällä hyvän sanoman äärelle.
Tulevaisuudesta puhuttaessa Alli on kiitollinen siitä
että saa luottaa Taivaan Isän
huolenpitoon. Kun asiat ovat
kunnossa ylöspäin voi olla
turvallisella mielellä ja odottaa sitä päivää, jolloin Jeesus
tulee hakemaan taivaan kotiin. Alli mainitsee vielä sen
tärkeän asian, kun on saanut nuorena antaa elämänsä
Jeesuksen johdatukseen että
Hän on kantanut tähän asti,
jokaisena päivänä ja ihana
päämäärä odottaa kerran
taivaassa!

Kristillinen AJAN FAKTA
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Tärkeä asiakas!
Johan Kiviniemi on iso ja
tärkeä asiakas Yhteiskristilliselle kirjakaupalle Kokkolassa. Hän on jatkuvasti
ostamassa kirjoja lahjoiksi
ja puhuu lämpimästi kotikaupungissaan olevan kristillisen kirjakaupan puolesta.
– Suurin toiveeni on että
kaikki kristityt ostaisivat
täältä siksi, että meillä Kokkolassa aina olisi kristillinen
kirjakauppa.

Tervehdys
Värisilmä
auttaa
Värisilmä-liikkeestä!
Tervehdys Värisilmä-liikkeestä!

Tarjoamme remontoijille ja uuden kodin
Tarjoamme remontoijille ja ja uuden kodin rakentajille räätälöidyt palvelut
rakentajille
räätälöidyt
palvelut ja
ja laadukkaat
tuotteet
lattiasta kattoon.
laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon.

ME
ELEM LLA
PALVTTITAIDO

TUOTTEET

A

AMM

– Rakastan kristillisen sanoman antamista, ensinnäkin omalle perheelle, mutta
myös muille. Jos minut yhtäkkiä otetaan täältä pois, haluan että läheisilläni on kotonaan kristillistä opetusta.

ME
ELEM
LLA
AIDO
PALV
ATTIT

TUOTTEET
• Keraamiset laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Lattianpäällysteet
• Seinänpäällysteet
• Tasoitteet ja vedeneristystuotteet

AMM

Runsas
käytävämattovalikoima.

Johanin sydämessä vaikuttaa evankeliumi, jonka
levittämiseksi hän käyttää
kirjoja työkaluina. Omien
sanojensa mukaan hän on
tehnyt sopimuksen Jumalan
kanssa siitä, että kaikkien
omien perheenjäsenten tulee saada vähintään kaksi
kristillistä kirjaa vuodessa,
jouluna ja syntymäpäivänä.
Kun ottaa huomioon että
Kiviniemen pariskunnalla Johan Kiviniemi on kirjojen puolestapuhuja. – On tärkeää että meillä on Kokkolassa
on yhdeksän lasta, omalle kristillinen kirjakauppa, hän toteaa.
perheelle menee jo 22 kirjaa vuodessa. Vähintään.
hanilla on mukana ajatus Samalla ajatuksella hän jaPerheenjäsenten lisäksi että me kristityt voimme kaa myös raamatunlukuopmoni muukin saa Juma- näinkin tukea toisiamme. paita, jota seuratessaan pääslan rakkauden osoituksen
tään raamattu läpi vuodessa,
Johanin kautta. Kirjoja on – Kun olen antanut hartaus- ja evankeliumit, psalmit ja
tiputettu postilaatikkoihin, kirjan lahjaksi, olen osta- sananlaskut kaksi kertaa.
ojennettu toreilla ja ka- nut samalla toisen itselleni, Johan toivoo voivansa lukea
duilla tutuille ja tuntematto- jos minulla ei ole ollut sitä samoja raamatunkohtia niin
malle. Niitä on silloin tällöin ennestään. Antaessani har- monen kanssa kuin mahdolmyös lähetetty postipaket- tauskirjan olen samalla sa- lista. Hartaimmin hän toivoo
teina aina lappia myöten. nonut vastaanottajalle että että kokonaiset seurakunnat
nyt kuljen rinnallasi vähin- jäsenineen ottaisivat asiMielellään Johan antaa tään vuoden: kun sinä luet akseen lukea raamattu läpi
lahjoiksi esimerkiksi Billy tätä hartauskirjaa päivittäin, kerran vuodessa.
Grahamin hartauskirjaa minä luen omaani. Luemme – Ajattele kuinka iso vaija raamatunlukuoppaita. siis yhdessä samaa hartausta kutus sillä olisi Suomelle,
Molempia antaessaan Jo- vuoden jokaisena päivänä. Johan sanoo.

PALVELUT

•TUOTTEET
Keraamiset laatat
• Maalitohtori
PALVELUT
• Keraamiset
laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Tunnetila suunnittelupalvelu
• Lattianpäällysteet
www.tunnetila.fi
• Sisäja ulkomaalit
• Maalausja
• Seinänpäällysteet
• Maalaus- ja asennuspalvelut
Värisilmä-liikkeestä!
• Tervehdys
Lattianpäällysteet
tasoitetyöt
•
Tasoitteet
ja
vedeneristys• Tasoitteet
Tarjoamme
remontoijilleja
ja ja uuden kodin rakentajille räätälöidyt palvelut
tuotteet
ja laadukkaat
tuotteet lattiasta kattoon.• Asennuspalvelut
vedeneristystuotteet
PALVELUT
• Maalitohtori
• Tunnetila suunnittelupalvelu
www.tunnetila.fi
• Maalaus- ja asennuspalvelut

Tule
valitsemaan
omasi!
ETU!

Tervetuloa tutustumaan, kahvipannu on kuumana!

ETU! ja rakentajille
Remontoijille

Tervetuloa tutustumaan,
on kuumana
loa
tukahvipannu

Yhteistyöterveisin
Paljon tapetteja

myönnämme vuonna 2016
Remontoijille
ja rakentajille

US!
JOalennuksen
TAR20%

Yhteistyöterveisin
nta
Värisilmän henkilöku

-50% -60%Värisilmän henkilökunta

Värisilmä-tuotteista.

normaalihintaisista

Värisilmä-tuotteista.

Värisilmä Kokkola
Kansakoulukatu 1, 67100 Kokkola
Kansakoulukatuma-pe
1
Puh. 06Värisilmä
831 1456Kokkola
8.00 - 17.00
67100 Kokkola
la 10.00 - 14.00
sandkvist@anvianet.fi
Puh. 06 831 1456

Sandkvist & Co Oy

sandkvist@anvianet.fi

Värisilmä Kokkola

Kansakoulukatu 1
67100 Kokkola
Puh. 06 831 1456
sandkvist@anvianet.fi

Rauhallista ja
Siunattua Joulua
sekä menestystä
vuodelle 2017

- Teemme Tilaa -

www.kokkoinvest.fi
Mottisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16

Terve

ntatutustumaan.
henkilöku
Värisilmän Yh
teistyöterveisin

20% alennuksen

myönnämme
vuonna 2016
normaalihintaisista

Sandkvist & C
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Marja Toukola
LKV Manu Purola
0400-564433
MTI Pentti Etelämäki
040-7277467

Lapsuuteni joulussa juuri
valoilla oli lumoava vaikutus. Joulukuuseen ripustettiin niin sanonut elävät kynttilät. Niiden palamisaika
oli lyhyt. Näin jälkeenpäin
ajateltuna kuiva kuusi olisi
voinut herkästi syttyä tuleen. Kynttilöiden tuikkiessa suuntasimme siis pakostakin katseemme niiden
loisteeseen. Nykyiset sähkökynttilät voidaan sytyttää palamaan vaikka koko
joulun ajaksi, mutta lapsuusajan kynttilät tuikkivat
vieläkin mukavana muistona
mielessä.

Useita pieniä ja isoja
metsätiloja, tontteja ja
maatiloja rakennuksineen tai ilman.
Katso netistä kartat, arviot ja kuvat ja tee ostotarjous.
Otamme uusia kohteita
välitykseen kohteen
koon mukaisin välityshinnoin; 4,4 % tai sopimuksen mukaan, alkaen
744 € / kauppa, kauppaja lahjakirjat 160 €, veroilmoitukset 30 € max
10 kuittia sen yli 60 €/h.
metsamarkkinointi.com
PUHELIN
LKV Manu Purola
0400-564433
06-8314175
mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C
Kokkola

Joulu sytyttää valot koteihimme ja luo mieleen toivon
uudesta keväästä pimeän
jakson jälkeen.
On todella ihmeellistä,
että Jumalan luoma, yksi
ja sama, aurinko paistaa
kaikkialle maailmassa. Pi-

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12
p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi
www.kokkolanlukko.fi

Automaattivaihteistojen
öljynvaihdot nyt uudella
nopealla automaattikonellamme!
Rengas työt ja renkaat!
Autojen ja koneiden
huollot sekä korjaukset

UUTTA!

KOHTI VALOA
Jeesus on maailman valkeus, tietävät Marja ja Tauno Toukola.
Joskus elämän synkkyys
meys katoaa kaikista maail- tulee todella lähelle. Monet
man kolkista aamuauringon huolet, taloudelliset murheet
ja sairaudet painavat mielen
noustessa taivaalle.

maahan. Tekisi mieli luovuttaa. Ajatuksissa pyörii
lopulta vain yksi kysymys:
Miksi oikeastaan elän? Pimeyteen on ainoastaan yksi
lääke, ja se on valo. Oletko
kokeillut Jumalan valohoitoa? Se on yhtä todellista
kuin taivaalla loistava aurinko. Raamattu kertoo Hänestä, joulun lapsesta näin:
”Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
oli tulossa maailmaan.”
(Joh:1:9)
Tämä maailman valkeus, Jeesus, voi parantaa ja
korjata rikki menneen ihmisen. Hänen valonsa vaikutus
karkottaa kaiken pimeyden
elämästä; synkimmänkin,
mihin ei riitä läheisten eikä
muidenkaan ihmisten apu.

”Lapsenlapsemme on viety
tänään sairaalaan. Itkujen
päivä.” Näin lukee päiväkirjassani muutama vuosi
sitten juuri joulukuussa.
Joskus pimeä aika voi tulla
yllättäen, vaikkapa jouluna.
Silloin Jeesukselta saatu
valo tuo myös toivon vielä
pimennossa olevaan tulevaisuuteen. Elämä jatkuu
joulun jälkeenkin.
Nosta katseesi valoon päin
ja anna sen vaikuttaa sinussa
aina sydämeesi asti. Toivon, että joulunakin muistaisimme rukoilla kaikkien
kärsivien, köyhien ja yksinäisten puolesta.
Joulurauhaa toivottaen,
Marja Toukola
Espanja

RUKOILEVAT KÄDET
- Naistenpäivä 14.1.2017
Kokkolan Helluntaiseurakunnassa
järjestetään tammikuun kolmantena
viikonloppuna kaikille avoin naistenpäivä. Päivän teemassa kiinnitetään huomio käsiin, jotka Luoja on
meille luonut. Ovatko kätesi jääneet
taskuun piiloon, vaikka Jumala
on haluaisi ne omaan käyttöönsä?
Ovatko ne rakastavat vai kömpelöt
ja kovat?

toistemme seurasta kahvipöydän
ääressä. Päivä aloitetaan klo 11
kahvittelulla ja päättyy kahvitteluun
klo 17:30. Jotta kunnon nälkä ei
pääse yllättämään, välissä tarjotaan
myös lounas. Musiikissa palvelee
Minna Ollikainen. Ohjelmaan kuuluu lisäksi käsien hemmotteluhoitoa, päähierontaa ja kenties jotain
yllätyksiäkin.

Ohjelmassa jakamassa Jumalan Sanaa Hyvä Sanoma ry:n evankelista
Helena Kärkkäinen ja sielunhoitoterapeutti Airi Kalliolahti. Hengellisen ravinnon lisäksi saamme nauttia

”Jumala, Sinulta käteni sain. Koko
sieluni Sinua Kiittää. Minun käteni
ovat kanava vain. Mitä tahdot, se
tee, se riittää. ” (Jukka Leppilampi,
Minun käteni soi)

Voit kuunnella
Aikamerkki ohjelmat
nyt myös Ajan Fakta
RADIO DEISSÄ -radioarkistosta
millon vain, kaikkialla
Ma 18.35 ja Pe 17.30
maailmassa!
Kuuluu 91,8 MHz
www.ajanfakta.fi/radio/

isokirja.fi

kun sydämelläsi on ihminen!

Kristillinen AJAN FAKTA

TOHOLAMMIN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Lestintie 9
www.toholammin-helluntaisrk.com
Yhtyshenkilö:
Armas Fiskaali p. 046 547 8658,
e-mail: armasfi@hotmail.com.
Su
Ti
Ke
Pe

klo 11.00 Päivätilaisuus
klo 19.00 Rukousilta tai Lähetyskokous
klo 17.00 Lastenkerho Koulukeskuksessa
klo 19.30 Nuortenillat Ullavalla

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA
Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

VIIKKO-OHJELMA.

Su klo 11.00
Ma klo19.00
Ti klo 19.00
Ke klo 12.00
To klo 18.00
To klo 18.00
La klo 19.00

Jumalanpalvelus
Menora-kuoron harjoitukset
Sanan ja rukouksen ilta
Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
Suurikerho
Seurakuntakuoron harjoitukset
RuksaOpen

Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00
Lähetystori: ti – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00

Kaustisen
Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5 (2. kerros)
www.kaustisenhelluntaiseurakunta.fi
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta
Tilaisuudet:
Su klo 11 Päivätilaisuus
Ti klo 11 Päivärukouskokous
Ke klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
Pe tai La Varhaisnuorten - ja nuorten toiminta. tarkemmat
ilmoitukset netti - ja facebook sivulla
Kirpputori avoinna:
Ma –pe klo 10 -17, la klo 10 -14.
Yhteyshenkilö: Janne Harjukoski, pastori
Puh. 0505149130,
kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com

Yhteystiedot:

Srk-pastori: Voitto Marjeta
Lähetystori

045-650 8961
045-8633 434

Tulossa:
– Su 18.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla,
Lastenkuoro Kipinät, lasten joulunäytelmä,
Menora-kuoro, soitinryhmä, joulupuuro,
lapsille joulupussi
– Su 25.12. klo 18.00 Joulukirkko,
– Su 1.1. klo 11.00 Ehtoollisjuhla, Voitto Marjeta,
Juha Korkiala, Menora-kuoro, soitinryhmä
– Su 8.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Pertti Lukkarila,
Pekka Uusikylä
– Su 15.01. klo 16.00 Toivoa täynnä – evankeliumin iltapäivä,
kahvitarjoilu
– La 21.1. klo 15.00 Jylistys perhejumalanpalvelus
– Su 22.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Esko Matikainen,
Voitto Marjeta, srk:n asiakokous
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HAKALAHDENKATU 88
Toimisto:
Avoinna ti-ke klo 10-12
p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Viikko-ohjelma:
Maanantai klo 14.00 Lähetyspiiri rukoushuoneella,joka toinen vko
Keskiviikko klo 19.00 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai
klo 18.30 Uskonasioista kiinnost. raamattuja keskusteluilta Koivutuvassa
Perjantai klo 18.00 Update jr. (10-13v)
klo 18.30 Perheraamis kts. tarkemmin
lehti-ilmoituksestamme
Lauantai klo 19.00 Update- nuortenilta
Sunnuntai klo 11.00 Päiväkokous
(pyhäkoulut lapsille samaan aikaan)
Tulevia tilaisuuksia:
Su 18.12. klo 11 Päiväkokous Raimo Rahnasto,
musiikki: Rolf Lindqvist
klo 18 ”Joulun Ihme”- Joululaulujen Ilta,
Sonus, Inno, nuoret, Rami Kaakinen
Su 25.12. klo 10 Joulukirkko, Aino ja Rolf Lindqvist,
musiikki: Kastrènit
Su 1.1.2017 klo 11 Ehtoolliskokous
Su 8.1. klo 11 Päiväkokous
La – Su 14.-15.1. Naistenpäivä- viikonloppu, Helena Kärkkäinen
Su 29.1. klo 15 Koko seurakuntaperheen Hauskis- jumalanpalvelus
Su 19.2. klo 11 Lähetyskokous, Juha Ketola
Su 12.3. klo 11 Päiväkokous, Kenneth Grönroos
To 16.3. klo 19 Avainmedia- ilta; Isik Abla, Niilo Närhi
Toivotamme Ajan Faktan lukijoille Siunattua Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Syntymäjuhlaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2017

Kälviän Helluntaiseurakunta
toivottaa kaikille Siunattua Joulua!

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari
www.pietarsaarensaalem.fi

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Sunnuntaisin päiväkokous rukoushuoneella klo 11.00
Tiistaisin rukouskokous - paikka vaihtelee - klo 19.00
Perjantaisin Nuortenillat klo 19.30
Tilaisuudet ilmoitetaan Kokkola-lehdessä viikottain.
Yhteysp. 0400 863 129

Kalajoen helluntaiseurakunta
Kalajoentie 39, Kalajoki

To klo 19.00 Sana ja rukous
Su klo 18.00 Hyvää sanomaa
Ehtoollisjuhla kuukauden 1. sunnuntai klo 12.00
Tarkemmat tiedot Kalajoki ja Kalajoenseutu -lehdessä.

Långbrogatan 10A,
Karleby
Pitkänsillankatu 10A
Kokkola
puh. 050 555 4657

Sunnuntaisin
klo 11 Start-Sunnuntai
Keskiviikkoisin
klo 19 Jesus City
www.nystart.fi
facebook.com/NyStartKokkola

LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.
Lestintie 37

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA
Viikottaiset tilaisuudet:
Ma klo 17 Sählykerho 9-12 -vuotiaille
Ma klo 18:30 Naisten liikuntavuoro Etelänummen koululla
Ti klo 10 Raamattupiiri
To klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Pe klo 10 Rukousaamu
La klo 19 Nuortenilta
Su klo 11 Päiväkokous
Pastori Tuomas Vuorinen, 044-5048425
Tulevaa tapahtumaa:
Su 18.12.2016 klo 16 Joululaulujen ilta
Su 25.12.2016 klo 9 Joulukirkko
Su 1.1.2017 klo 16 Hyvän Sanoman Ilta
Su 29.1.2017 Maksetut Viulut(paikka ja aika
ilm. srk:n nettisivuilla ja facebookissa)

Kustintie 1, 69700 Veteli
Tilaisuudet:
Ti rukousilta 19.00
Rh:lla ja Majakassa
Ke naistenpiiri klo 18.30
Hilkka Pulkkisella (joka toinen viikko)
To päiväpiiri klo 13.00 joka
toinen viikko eri paikoissa
La nuortenilta klo 19.00
Rh:lla tai Majakassa
Su päiväkokous 11.00
Rh:lla

SAALEMIN LÄHETYSTORI JA KAHVIO
Jaakonkatu 25
Auki: ma - pe klo 11.-17. La 11.-15.
Tarjolla: Hyvä valikoma eilaisia
käsitöitä ja kirppistuotteita.
Kirjoja ja äänitteitä ym. Kahvi ja pulla 1,50e

Su klo 11 Päiväkokous
To klo 19 Rukouskokous
La klo 10 -13 Kirpputori
Tervetuloa tilaisuuksiin!
Yht p. 0400 637 444

Kokkolan helluntaiseurakunnan ja yhteistyötahojen ruokahuolto kiittävät kaikkia ruokalahjoittajia, joiden avulla olemme voineet
palvella Kokkolan asukkaita jakamalla ruuan
eteenpäin.
Kiitos!

Kuukauden 1 sunnuntai klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Kuukauden viimeinen sunnustai klo 14 lähetysjuhla.
Muuten su klo 18.00 Jumalanpalvelus
Ti klo 18-19 LASTENKERHO
Ke klo 18.00 Rukousilta.
Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!!
Puh. 06 -877 523

Kristillinen AJAN FAKTA
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Tiesitkö? Saat keittiökalusteet
kätevästi myös GIGANTISTA!

J oulutalosta

Yllätysten

Joulumusiikkia
Nouda
ilmainen
kuvasto!

Se nyt vaan on tyhmää
maksaa keittiösuunnittelusta!
Varaa aika ilmaiseen keittiösuunnitteluun
osoitteesta www.gigantti/epoq

Keittiöt ja kodinkoneet saman
katon alta Kokkolasta.
Tervetuloa tutustumaan!
Myymälämme palvelee
joulukuussa pidennetyin
aukioloajoin:
arkisin klo 10-19
lauantaisin klo 10-16
sunnuntaisin klo 11-16

Niittykatu 3, KOKKOLA
p. 040 5164580 (06)8245000

Uutuus!
Nina Åström:
Joulun Kuningas CD

1950 1990
Sarah Youngin uusin vuosihartauskirja Jeesus rakastaa
aina kirjoitettiin osana niitä
lupauksia ilosta, joita Sarah
löysi Raamatusta. Kirja on
kirjoitettu ikään kuin Jeesus
Itse puhuisi suoraan lukijalle,
ja se kutsuu sinua uuteen
elämäntapaan – elämään
ilossa.

Sarah Young:
Jeesus rakastaa aina

Jaakko Sahimaa:
Itke itkusi pihlajapuu

2190

Miten selviytyä voittajana
elämän haasteista ja vastoinkäymisistä? Jumalalla on
suurenmoinen suunnitelma
sinua varten. Joyce Meyer
rohkaisee sinua kirjallaan
pyrkimään parhaaseen
kaikilla elämäsi alueilla,
jotta Jumala saisi toteuttaa
ne unelmat, jotka Hän on
asettanut sydämellesi.

13

90
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Joyce Meyer:
Älä koskaan luovuta

1990

Kokkolasta kotoisin olevasta muusikosta, lauluntekijästä, laulajasta
ja evankelistasta Nina Åströmistä
kertova kirja Toisin silmin on
ilmestynyt. Leevi Launosen kirjoittamassa kirjassa Åström kertoo
elämästään ja erityisesti työstään,
joka on kuljettanut laulajaa
säännöllisesti kotimaan ohella mm.
vankilavierailuille Ukrainan, Venäjän ja Baltian maihin. Aikamedian
kustantama kirja sisältää myös
runsaasti kuvamateriaalia.

Leevi Launonen:
Nina Åström Toisin silmin

Uutuus!

2990

Luoja, Lohduttaja, Parantaja, Ystävä
Jumalan nimet ilmaisevat, kuka ja
millainen Hän on ja mitä Hän tekee.
Hän on Luoja ja Lohduttaja, Parantaja ja Ystävä. Hän on myös Meidän
Herramme ja Huolenpitäjämme,
Opettaja ja Hyvä Paimen - suuri
Minä Olen, joka syntyi tavalliseksi
ihmiseksi meidän keskellemme.

Pimeä vuodenaika antaa luvan
lepoon ja rauhoittumiseen, voimien keräämiseen. Hiljaisuus
hoitaa ja virvoittaa väsynyttä
mieltä. Kevät koittaa jälleen
ennen kuin huomaammekaan.

Anna-Mari Kaskinen:
Voiman lähteillä

KOKKOLA Isokatu 13
ma - pe 10 -19, la 10 -16

Jippu:
Made in Heaven CD

Itselle tai!lahjaksi!

Terveen opin pääpiirteitä
sisältää kokoelman Mauri
Viksténin raamattuaiheisia luentoja, joita hän piti
Korun raamattukoulussa
Keniassa 1950-1970-luvuilla
ja opetuskirjoituksia, joita julkaistiin Ristin Voitto -lehdessä
Raamattukoulu-nimisessä
artikkelisarjassa 1970-luvulla.
Teoksen keskeisin sanoma
on armon evankeliumin
riittäminen kaikille ja Pyhän
Hengen lahjat.

Kiedo Joulu
pehmeään
pakettiin!

Uutuus!

Maksetut Viulut:
Joululevy CD
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Tässä kirjassa kerrotaan lapsille
Jumalasta Häntä kuvaavien nimien
kautta. Niihin liittyvien Raamatun
kertomusten sekä rukousten avulla
lapset oppivat, mitä nämä nimet
tarkoittavat. Samalla he oppivat
tuntemaan Jumalan, rakastamaan
Häntä ja luottamaan Häneen yhä
enemmän.

Diane Stortz:
Minä olen - ihmeellinen
jumala

2590

et.fi

www.HHn

/HalpaHalli

