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Sankarit

PÄÄKIRJOITUS
Tänä päivänä
”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren
ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte
lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
( Luuk.2:10-12 )
Joulua lähestyttäessä, edellä armahtajaksi, se on muutoleva kohta Luukkaan niin tanut miljoonien ihmisten
sanotusta jouluevankeliu- elämän suunnan pimeydesmista, tulee meille jokaiselle tä valkeuteen, sielunviholtutuksi, vaikka emme olisi lisen vallasta ja kahleista
Raamattuamme avanneet Jumalan Pojan valtakunnan
edellisen joulun jälkeen ker- osalliseksi.
taakaan. Saamme kuulla sen
useaan kertaan radion väli- Paavalin todetessa samastyksellä, lehtien palstoilta, ta kokemuksesta: ”Ja teitelevision ja eri median toi- dät, jotka olitte kuolleet
rikoksiinne …., teidät hän
mintakanavien kautta.
Mutta mitä tuo sanoma mer- teki eläviksi yhdessä hänen
kitsee minulle ja sinulle tänä kanssaan, antaen meille
päivänä? Onko se ainoastaan anteeksi kaikki rikokset, ja
viesti yli 2000 vuotta sitten pyyhki pois sen kirjoituktapahtuneesta tapahtumasta? sen säädöksineen, joka oli
Ajattelemmeko sen olevan meitä vastaan ja oli meidän
vain taaksejäänyttä oman vastustajamme; sen hän otti
aikansa historiaa, joka ei meidän tieltämme pois ja
kosketa enää tämän ajan naulitsi ristiin.  Hän riisui
ihmistä muuta kuin vanha- aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen
na taruna?
häpeän alaisiksi; hän sai
Uskon, että lukijoistamme heistä hänen kauttaan voiosalla on edellä mainitun- ton riemun.” ( Kol:2:13lainen suhtautuminen tuohon 15 )
alkutekstin tapahtumaan.
Mutta tiedän, että on lukui- Tuo ilmoitus: ”Teille on
sa joukko heitäkin, jotka tänä päivänä syntynyt
ovat eri aikakausina saaneet Vapahtaja joka on Krisomassa elämässään kokea, tus, Herra”. Sen ei tarvitse
miten tuon uutisen sanoma olla meidän aikajanallamme
on totta ja toimii myös tänä mitaten yli kahdentuhannen
päivänä. Tuon Vapahtajan vuoden takainen tapahtuma.
löytäminen oman elämän Sinua ja minua varten synohjaajaksi, matkaseuraksi, tyneen Vapahtajan voit kohsyntien anteeksiantajaksi ja data tänä päivänä – juuri nyt

PAIKALLIST
A
PALVELUA
JO 65 VUOT
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Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Turvallista Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2018

Keijo Niskala
siellä missä olet. Hänet voit
löytää antamalla hänelle
luvan tulla elämäsi valtiaaksi. Hän syntyy elämääsi, ei
enää seimeen, koet uudestisyntymisen ihmeen ja lähdet hänen seuraansa. Hän
ei syntynyt maailmaan vain
paimenia, itämaan tietäjiä tai
aikalaisiaan varten. Hän tuli
myös minua ja sinua varten
ja haluaa olla muutakin kuin
avuton joulun lapsi, jollaisena maailmanajassamme
valitettavan monet ihmiset
hänet ainoastaan tuntevat.
Tullessasi tuntemaan hänet
lähemmin Pyhän Hengen
ohjauksen ja Raamattusi
kautta, tulet huomaamaan
kuinka suuri hän on, eikä hän
hylkää heikointakaan.
Heprealaiskirjan kirjoittaja,
kuka se sitten lieneekään,
jonka kautta Jumala meille
tietoaan jakaa, vakuuttaa:
”Jeesus Kristus on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti.” ( Hepr. 13:8 )
Jeesus itse lupaa: ”..Minä
olen teidän kanssanne joka
päivä maailman loppuun
asti.” ( Matt. 28:20)
Siunattua joulunaikaa teille
jokaiselle!

Suorat lähetykset
helluntaiseurakunnista
netissä!
Myös video-arkisto!
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Reijo Ruotsalainen

Keijo Niskala

Suomi on saanut olla nyt
100 vuotta itsenäinen valtio. Juhlia on pidetty ja
puheita pidetty. On kunnioitettu sotiemme veteraaneja, on muisteltu juoksuhautoihin menehtyneitä
esi-isiä, –niin meilläkin.
Jokainen puhe ja jokainen
uhri on varmasti kunnian
arvoinen. Kiitos heille jotka saivat Suomen pidettyä
itsenäisenä sotien melskeessä.

Johannes 3:16: ”Sillä niin
on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.”

Tiituksen kirjeestä vielä
2:14: ”…hänen, joka antoi
itsensä meidän edestäm- Reijo Ruotsalainen
me lunastaakseen meidät
kaikesta laittomuudesta ja anteeksi” !
puhdistaakseen itselleen Itse sain vastaanottaa
omaisuudeksi kansan, joka tämän viestin 33 vuotiaana
On kuitenkin yksi sankari- hyviä tekoja ahkeroitsee.” ja siitä on nyt kulunut 30
en ryhmä joka jää vähemvuotta juuri tänä jouluna.
mälle huomiolle. He ovat Tänäkin jouluna on mahdol- Lue tarina sivuilta. Kossotavuosien jälkeisen lisuus ottaa Jumalan tarjous ka itse olin satusetä, joka
Suomen rakentajat. Useat vastaan, se on nimittäin kai- sepitin kaiken maailman
hyvin vammautuneina he kille tarjolla. Hyväksymällä evoluutio tarinoita ja pidin
tekivat sankariteon, jol- Jumalan pelastussuunni- tätä Jeesusta satuna, uskalle ei löydy vertaa. Puhu- telman omalle kohdalle- lan häntä myös suositella
mattakaan suomalaisista si Jeesuksessa, saat kokea vastaanotettavaksi. Hän ei
naisista ja heidän panok- puhummeko me omiamme. ole eikä ollut uskoto, Hän
sestaa isänmaan hyväksi. Aina joku pelastuu ja tulee on persoona joka voidaan
He uudelleenrakensivat uskoon, tämä vain on niin kokea ja kohdata elävänä
Suomen. Heidän ansios- fakta. Jos se et ole sinä, se Jumalana hän puhuu ja johtaan Suomi on elintasoltaan on joku muu. Mutta totta se dattaa ja antaa rauhan. Tätä
nyt sellainen maa, että sitä on, –se on mahdollista. Kyse rauhaa toivon sinullekin
ihan maailman äärissäkin on vain siitä haluatko Sinä? rakas lukija tänä jouluna.
ihastellaan. Suomi nousi
sotakorvausten maksami- Voi olla, että pidät Raamat- Kiitos kaikille yhteistyösen kurimuksessa yhdeksi tua satukirjana, niin satus- tahoille kuluneesta vuomaailman kehittyneimmis- edät ja tädit tekevät. Mutta desta. Jumala siunatkoon
tä maista. Suomi noudatti me, jotka olemme saaneet teitä jokaista myös tulevana
sopimusta sotakorvausten kohdata taivallisen todel- vuotena! Siunatkoon Hän
maksamisesta jokaiseen lisuuden hengessä. Meillä myös Suomen seuraavat
markaan saakka. Ihmellistä on toiset tarinat. Meillä on 100 vuotta.
on, että ne maat joita sota- taivallinen viesti; ”Sinun
korvaukset eniten koskivat, syntisi annetaan sinulle
Reijo Ruotsalainen
niistä tuli maailman teollisuuden johtomaita. Lopulta
siinä oli kuitenkin siunaus.
Oma vaarini Eenokki
menehtyi juoksuhaudassa
päähän saamansa sirpaleeseen. Koskaan en päässyt
häntä näkemään tai hänen
polvella istumaan. Kolmekymmentäneljä vuotias
elämä sammui veren valuessa maan tomuun Karjalassa. Varmasti tuo aika
oli haasteellinen lesken
kasvataa pieni lapsikatras
vaikeissa olosuhteissa. Äiti
Kaisa, oli hyvänä apuna
pienten lasten paimentamisessa joita tuvassa oli 4
pienempää. Äiti oli tuolloin
seitsämän vuotias. Äidin
kertoman mukaan kaikesta oli pulaa, jopa lämmityspuista. Kylmyys ja vilu
olivat ainaisia vieraita.
Sankareiden uhreista kiitollisina, me kristittyinä
tiedämme, että Jumala varjeli Suomen ylivoimaista
vihollista vastaan armossaan. Silloin koko maa oli
rukouksessa ja lehtemme
sivuilla on mm. Kyösti
Kallion rukous vuonna
1939.
Me tiedämme, että Jeesus, – samalla tavoin kun
sotiemme menehtyneet –
uhrasi itsensä ristin puulla, lunastakseen itselleen
vapaan kansan, joka ei ole
orjuutettu synnin alle. Näin
me siis hyvin tiedämme
uhrin hinnan.
Tänä jouluna luemme
pienoisevankelimista

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.
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Tarja Jokela
Oli kesä 1939. Pieni perhe - äiti, isä ja heidän kolme
lastaan – oli kalastamassa Karjalassa Suojärven
Naistenjärvellä Torasjoella.
Leveästä joesta saatiin kalaa
katiskalla ja verkoilla. Isä
nousi seisomaan veneessä
ja tähyili Neuvostoliiton
puolelle. Hän aprikoi, mitä
vastarannalla tehdään, koska
siellä näkyi tähystystorneja. ”Sota siitä taitaa tulla”,
isä totesi keskellä kaunista
kesäpäivää.
Mieheni Reijo Jokelan isovanhemmat Elli (o. s. Ahomäki, s. 1909) ja Eemil Soini (s. 1906) olivat lähtöisin
Toholammilta mutta olivat
muuttaneet töiden perässä
Karjalaan 1930-luvun alussa. Nuoret olivat tavanneet
toisensa Toholammilla, mutta Eemilillä ei renkipoikana
ollut mahdollisuuksia saada talontyttärestä puolisoa,
joten he olivat sopineet, että
Ellin tultua täysi-ikäiseksi he
palaavat asiaan. Eemil lähti
töihin Suojärvelle Torasjoen sahalle, missä hän kuljetti herroja hevoskyydillä
ja hoiti hevoset. Näin kului
useita vuosia 1920-luvulla.
Aikanaan Eemil palasi Toholammille ja pari meni vihille.
Esikoinen, anoppini Sinikka (nyk. Jokela, s. 1931),
oli kahden kuukauden, kun
perhe muutti silloiseen rajapitäjään Suojärvelle. Pojat
Niilo (s. 1932) ja Heikki (s.
1938) syntyivät Karjalassa.
Kalareissun päätelmät pitivät paikkansa. Isä kutsuttiin
ylimääräisiin kertausharjoituksiin, ja sahan työnjohtaja Heikki Nuoranne kehotti Elliä lähtemään lasten
kanssa pois, koska heillä oli
Toholammilla paikka, minne
mennä. Elli alkoi heti suunnitella lähtöä.
Nuoranne vei Ellin lapsineen hevoskyydillä Naistenjärven asemalle, mistä
viimeinen evakkojuna oli
lähdössä Suojärvelle. Eemil
odotti Suojärven asemalla.
Hän tiesi perheensä tulosta,
koska Nuoranne oli ilmoittanut siitä. Eemil nousi laiturilta junaan, jossa jokainen etsi
rakkaitaan ja jossa kyyneleitä ei peitelty. Tietämättään
Eemil oli noussut suoraan
siihen vaunuun, missä Elli
oli lasten kanssa. Isä piti

SUOJELUSENKELIKSI!
Hopeiset ENKELIRIIPUKSET
ketjulla alk.
www.enkelikauppa.fi

Enkelikoru

Ängelsmycke

Uhri on annettu

Eemil ja Elli Soini v. 1936 lastensa Niilon ja Sinikan
kanssa.
lapsia sylissään ja lohdutti,
että he näkisivät pian. Tosin
tämä hauras toive ei koskaan
toteutunut. Kohtaaminen oli
viimeinen. Eemil joutui jäämään Suojärvelle, kun perhe
jatkoi Länsi-Suomeen. Yhteydenpito jatkui kirjein, joissa isä hellin sanoin muisti
perhettään sodan julmuuden
keskellä.
Talvisota oli ehtinyt kestää kuukauden, kun Eemil
Soinin korsuun tuli 30. joulukuuta 1939 täysosuma.
Hän oli ollut avaamassa
kotirintamalta tullutta pakettia ja sovittamassa saamiaan villasukkia jalkaansa.
Vähän ennen kuolemaansa
hän oli antanut kellonsa ja
sormuksensa sotakaverilleen Alvi Niikolle, joka toimitti esineet Ellille. Nuori
perheenisä kuoli parhaassa
iässään 33-vuotiaana, eikä
hän ehtinyt nähdä tytärtään Kaisaa, joka syntyi
toukokuussa 1940. - Raskas uhri oli annettu, jälleen
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yksi sanoinkuvaamattomista murheista sodan vuosien
keskellä.
Ihmismielessä asiat sekoittuvat, yhdistyvät, puhuvat omaa kieltään ja saavat
uusia merkityksiä. Tullessani erään kerran autolla
töistä kotiin Radio Deissä
kerrottiin laulusta, jossa
edesmennyt puoliso toivoo,
että hänen rakkaansa olisi
pelastuksen junassa. Ei väliä,
vaikka hän olisi viimeisessä
vaunussa, kunhan hän vain
on siinä junassa. Raamattu
ilmoittaa, että ihminen voi
pelastua ja saavuttaa iankaikkisen elämän uskomalla Jeesukseen Kristukseen,
joka kävi taisteluun sielunvihollista vastaan ja uhrasi
henkensä parhaassa iässä
noin 33-vuotiaana, jotta
me saisimme elää. Uhri on
annettu, pelastuksen junaan
voi vielä astua. Odotamme jälleennäkemistä, jotta
saamme nähdä rakkaamme
kasvoista kasvoihin.

Hyvä valikoima
HOPEASORMUKSIA
Alk.

29€

Sepon Kulta

39€

Suositut kultaiset
HELMIKORVANAPIT
aidot
viljellyt
helmet

49€

Silver

KISS
of Finland

OSTAMME KULTAA

Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA
Prisma Center, PIETARSAARI
Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

Eemil Soinin viimeinen kirje
perheelleen. Kirjeen päiväys on 30.12.1939.

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Joulumuistamisten sijaan olemme
tukeneet kotimaisia yliopistoja ja
tehneet vapaaehtoistyötä 100vuotiaan Suomen hyväksi.
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Reijon ikimuistoinen joulu vuonna 1987, tällöin toivo syttyi sydämeen ja se muutti koko elämän.

30 vuotta uskossa Jeesukseen
Ei kukaan voi tulla minun
tyköni, ellei Isä, joka on
minut lähettänyt, häntä
vedä; ja minä herätän hänet
viimeisenä päivänä.
(Johannes 6:44 )

Olin kokenut muutamaa
päivää aikaisemmin avioeron. Synti vei miestä ja sen
orjuus oli todellinen. Tietynlainen kriisi oli päällä. Oli
joulunalus ja masentava kaamos parhaimmillaan, joten
Aika rientää. Ihmisen elo olosuhteet uskoontulolle
on lyhyt, kuin savu joka het- olivat erittäin otolliset.
ken häilyy ja sitten häntä ei
enää ole.
Ja avuksesi huuda
–Vai onko sittenkin? Itse minua hädän päivänä,
uskoin tasan 30 vuotta sitten niin minä tahdon autnäissä mietteissä ja tunnel- taa sinua, ja sinun pitää
missa; Siihen mihin kaatuu, kunnioittaman minua.”
siihen maatuu. Elo näytti (Psalmit 50:15)
melko toivottomalle.
Minulle tapahtui kuitenkin Pyhä Henki antoi minun
jotain käsittämätöntä. Sain taistella Jeesusta vastaan
kuulla ja tietää evankeliumin aikansa, mutta Reijon vas– ilosanoman – Jeesus oli taansanomisen panokset
kuulema sovittanut jokai- alkoivat olemaan lopussa,
sen syntini. Hyväksyin sen kaipaus jostain paremmasta
yksinkertaisena totuutena alkoi vallata sydämen.
kovan sisäisen taistelun jäl- –Miehet ei itke, sanotaan.
keen ja tämä muutti elämäni Mutta minun on tunnustettäydellisesti. Hengelliset asi- tava, että minä itkin monet
at kiinnosti, mutta ymmär- itkut tässä taistelussa. Näytti
rys ei riittänyt käsittelemän että olen häviämässä kampaihetta. Hengellinen pimeys pailun totuutta vastaan ja
oli konkreettinen.
kova kuori alkoi mureneOlinhan toki Raamattua maan ja valhemaailma särjonkin verran tutkinut aiem- kymään.
min, kun yritin kääntää uskovia pois uskostaan ja kii- Jos me tunnustamme synvaasti väittelin evoluution timme, on hän uskollinen ja
yms. asioiden puolesta. Olin vanhurskas, niin että hän
varma, että uskonasiat ovat antaa meille synnit anteeksi
ihan höpö höpöä. Mutta koh- ja puhdistaa meidät kaikesta totesin, että olin vain satu- ta vääryydestä. (1. Johansetä, joka rakentelin hatarien nes 1:9)
opittujen mantrojen päälle
omaa ja opittua ateistista
maailmankuvaa ja pidin sitä
totuutenani. Ongelma vai oli
siinä, että tekstit Raamatussa, joilla yritin näitä uskovia kääntää, kääntyivätkin
aina itseni vastaan. Monin
paikoin sana osoitti matkani
pään, helvetin ja ihan ansioihini vedoten. Pyhä Henki oli
Joh 3:16
aloittanut työnsä sisimmässäni. Olin tulossa syntiseksi
mieheksi.
Niin tuli hetki, pari päivää
ennen Joulua vuonna 1987,
Ja kun hän tulee, niin hän jolloin uskovat kysyivät
näyttää maailmalle todeksi voisivatko he rukoilla puosynnin ja vanhurskauden lestani. Mietin, että ei siinä
ja tuomion: 		
ainakaan mitään menetä.
(Johannes 16:8)
Tajusin, että oman elämän

Sanoin näin mielessäni,
epäuskoisena jollekin yliluonnolliselle voimalle jos
se kerran oli olemassa. En
todellakaan uskonut tässä
vaiheessa mihinkään tällaiseen, mutta mielessäni
sanoin:
– Jeesus, jos olet olemassa
sellaisena, niin kuin nämä
uskovat väittävät, tule sydämeeni, anna suuret syntini
anteeksi ja sanasi mukaan
voit antaa iankaikkisen elämän. Tunnustan, että tarvitsen apua ja olen syntinen
mies. Jos sen teet, että voin
uskoa, niin tahdon luovuttaa
elämäni sinulle nyt ja palvella sinua elämäni loppuun
saakka. Mutta en ala pelleilemään näiden asioiden kanssa, vaan sinun pitää oikeasti
olla totta. Aamen.

Jumalan todellisuuden ja Pyhyyden edessä Reijokin
joutui antautumaan.
haaksirikosta oli olemassa
vielä yksi tie josta apua vois
tulla, jos joku Jumala kerran
olisi olemassa.
Toki olin nähnyt kuinka Jeesuksen pyytäminen omaan
elämään oli muuttanut monien ihmisten elämän, mutta
en käsittänyt siinä kohtaa,
että se voisi tapahtua omalle
kohdalleni. Mutta siinä kun
olin polvistuneena ja uskovat

Ja hän on tehnyt koko
ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille
määrätyt ajat ja heidän
asumisensa rajat, että he
etsisivät Jumalaa, jos ehkä
voisivat hapuilemalla hänet
löytää -hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä...
(Apostolin teot 17:26-27)

Joulun sanoma tuli Reijolle todeksi!
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
jotain rukoili. Avasin sydämeni Jumalalle. Muistan
hyvin mitä lupasin hänelle
siinä polvillani ollessa. Pyysin Jeesusta tulemaan sydämeeni ja antamaan minulle
uskon, että kykenen uskomaan Häneen.

Olin kova kiroilemaan siihen aikaan ja siitä lähdettiin
hermosavuille pohtimaan
tapahtunutta. Kun ruvettiin
puhumaan ja kirosanoja
meinasi alkaa tulemaan, niin
kiroilu meni aina puolesta
sanasta poikki. Minä ihmettelin, että mikä tuli. Myöhemmin tajusin, että Pyhä
Henki tuli asumaan minuun,
ja kun luin Raamattua, siitä
tuli rakkauskirje Jumalalta
minulle henkilökohtaisesti ja
minä ymmärsin mitä Jeesus
on tehnyt puolestani. Olin
saanut syntini anteeksi ja

iankaikkisen elämän. Olin
saanut rauhan Jumalan kanssa. Olin saanut tulevaisuuden ja toivon.
- WOW, se oli jytinää se!
Kuukausi siitä ex-vaimo tuli
uskoon ja muutama kuukausi siitä menimme uudestaan
naimisiin ja halusimme lähteä perheenä seuraamaan
Jeesusta. Lapset saivat oman
isän ja äidin takaisin ja uusia
lapsiakin syntyi vielä kaksi
tästä uudesta liitosta. Jumala
antoi rauhan, tulevaisuuden
ja toivon koko perheelle.
Kaikki, minkä Isä antaa
minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
(Johannes 6:37)
Kaikki päivät ei ole uskoontulon jälkeen aina menneet
ihan putkeen, mutta Jumala
on ollut uskollinen ja armollinen. Hän on pitänyt taivastiellä ja yhteydessään, nyt
jouluna jo 30-vuotta. Se on
suuri ihme! Hän pitää huolen
loppuun saakka.
Jeesus tulee pian takaisin.
Oletko sinä ystävä menossa
vielä omien syntiesi kanssa
selvittämään asioita Jumalasi eteen itse, vai joko olisi aika luovuttaa syntisi
Jeesukselle, jolle ainoalle
on annettu valta antaa ne
anteeksi. Jeesuksella on paljon anteeksiantoa ja armoa!
Kokeile jos et usko!
Sinua tänä jouluna Siunaten.
Reijo Ruotsalainen
armahdettu syntinen.
reijor1954@gmail.com

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
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JÄÄTELÖÄ

PIKKUJOULUPÖYTÄÄN
JOULUPÖYTÄÄN!

Valikoimassa perinteisten kermajäätelöiden lisäksi myös
laktoosittomat, maidottomat ja gluteenittomat jäätelöt!

AUKI

AUKI
ARKISIN
ARKISIN
9-17
9-17

SIA-jäätelömyymälän löydät
Indolan teollisuusalueelta,

Isokalliontie 3 Kokkola

Meiltä löytyy koko SIA jäätelön valikoima!

www.siajaatelo.fi

Tervetuloa!

Myymälässä myös edullisia poistoeriä!

Kristillinen AJAN FAKTA

Pastorin palsta

Timo Syrjälä
Pastori

Alun perin adventin aika
kuvasi odotusta, joka juutalaisella kansalla oli. He
odottivat luvatun Messiaan syntymää, profeettojen
kirjoitusten täyttymistä ja
Rauhan Ruhtinaan hallituskauden alkamista. Mutta
päinvastoin kuin he olettivat, kauan odotettu Messias syntyikin tallin seimeen
ja eli elämänsä palvellen
tavallisen kansan keskuudessa. Hänen valtakuntansa
oli hengellinen, ei poliittinen
eikä sotilaallinen, jonka odotettiin kukistavan silloisen
Rooman hallintavallan. Hän,
Jeesus antoi rakkaudelle
aivan uuden merkityksen ja
toi rauhan ihmisten sydämiin
sen sijaan, että olisi lyönyt
nuo valloittajajoukot vallalla
ja voimalla.

Joulukuun alusta kristityt hiljentyvät viettämään
Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen syntymäjuhlaa.
Valmistautuminen joulun
viettoon alkaa adventin
ajalla, mistä nyky-yhteiskunnassamme selkeimmät
merkit kuitenkin tuntuvat olevan postilaatikkoon jaettujen mainosten
määrän kasvaminen. Toki
adventin aika nykymuoJeesuksen
dossaan edelleen valmistaa ihmisiä joulun aikaan
seuraajien odotus
- ovathan he sitten joulun
vihdoin koittaessa niin
Jeesukseen Vapahtajanaan
väsyneitä, että pyhät kulu- uskovat eivät elä enää tuosvatkin uupuneena adventin sa odotuksessa, vaan täythässäkästä palautumiseen! tymyksessä, sillä Messias

Odotuksen aikaa

on jo tullut. Hänen nimensä
on Jeesus Kristus. Adventtina emme kuitenkaan vain
muistele jo kerran tapahtuneita asioita, vaan mekin
yhä odotamme. Odotamme Herramme Jeesuksen
Kristuksen toista tulemista
(1.Tess.4:16-18).
Kreikan kielen sana
”parousia” (latin. adventus)
merkitsee ”tuloa, persoonallista läsnäoloa, saapumista”. Uudessa Testamentissa se tarkoittaa viitatessaan Kristuksen tulemiseen,
poikkeuksetta hänen toista
tulemistaan. ”Parousia” ei
ole fantasia; se tapahtuu ja
toteutuu silloin, kun näkyvä
ja/tai ruumiillinen persoona
on saapunut paikalle. Sanalla
”parousia” tarkoitettiin myös
hallitsijan virallista vierailua

B-kurssit alkaa!

Kälviällä ma 8.1, 5.2, 5.3, 9.4 klo 17.00
Toholammilla ti 9.1, 6.2, 6.3, 10.4. klo 17.00
Himangalla B- kurssi 8.1 klo. 18.00

www.liikennekoulumikkola.fi

www.metsamarkkinointi.com

Kaikki kohteemme löytyvät:

Toivotamme kaikille
Hyvää joulua!

Toivotamme Hyvää Joulua!

PUH. 0500 889 565

kaupungissa, maakunnassa
tai vieraassa maassa.  
Kun siis puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta
”parousia” -termiä käyttäen, välittyy siitä vahvasti persoonallinen läsnäolo
tulemisessa. Ei ole kyse
jostain etäisestä tapahtumasta, minkä kuulemme
uutisten välityksellä, vaan
todella Jeesuksen Kristuksen tulemisesta kunniassa ja
loistossaan siten, että jokainen ihminen voi itse todeta
hänen saapuneen: ”Ja silloin
he näkevät Ihmisen Pojan
tulevan pilvissä suurella
voimalla ja kirkkaudella. Ja
silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä
hamaan taivaan ääreen”
(Mark.13:27-27).

Good timing!

Paimen ei ollut mikään ylevä
ammatti tähän aikaan. Niihin
ei luotettu eikä ne kelvanneet todistajiksi raastupaan.
Kuitenkin juuri nämä paimenet ovat ensimmäisiä jotka
saavat kulla hyvät uutiset – Per Stenberg
vapahtaja on syntynyt meille Kyrkoherde / Kirkkoherra
tänä yönä! Kunnia korkeuk- Karleby svenska församling
sissa ja maan päälle rauha.
Sen yön tallista ja seimestä
loistaa vieläkin rauhan valo
– myös meidän elämäämme.
Myös sinä ja minä saamme
rauhan Jumalan kanssa sen
vapahtajan kautta joka syntyi
siihen seimeen. Hän ojentaa
näkymättömän kätensä meille. Hänen kanssa on hyvä
vaeltaa tässä ajassa niin kuin
ikuisuuteenkin.
Kunnia korkeuksissa ja
maan päälle rauha!

Liikennekoulu Mikkola Oy

kenenkään tarvitse saada
tietoa tapahtuneesta kuulopuheiden välityksellä. Sinä
päivänä jokainen tietää eläJeesuksen toisen tule- vänsä suurten tapahtumien
misen odottaminen on siis keskipisteessä.
Hänen seuraajiensa varsinaista adventin aikaa. Emme
Tänään elämme yhä
enää odota Messiaan synty- tuon adventin ja odotukmää maailmaan, vaan Mes- sen aikaa. Jokainen hetki
siaan toista tulemista Rauhan kuitenkin kuljettaa meiRuhtinaana. Hän ei enää saa- tä lähemmäksi Jeesuksen
vu alhaisuudessa, hiljaisuu- paluuta. Mutta Jumala ei
dessa tai salassa, vaan hän ole kääntänyt selkäänsä
tulee kaikessa kirkkaudes- tälle maailmalle. Vielä on
sa ja kunniassa noutamaan armon aika. Armo ja rakomansa - Hänen rakkaan kaus ovat yhä tarjolla sitä
morsiamensa.
kaipaavalle. Avaa siis tänä
jouluna sydämesi VapahTärkeintä on olla val- tajalle. Kun tänä jouluna
mis, kun hän tulee takaisin. juhlimme Jeesus-lasta, juhHänen paluunsa on ajallisesti limme samalla Häntä, joka
silmänräpäys.
Golgatan ristillä sovitti
Se on aivan kuin peite jokaisen meidän syntivelan
poistettaisiin sokeutuneilta ja avasi pääsyn iankaikkisilmiltä ja hetkessä kaikki seen elämään.
on selvää. Kun se tapahtuu,
siitä ei voi erehtyä. Jokainen
Tahdon toivottaa Sinulle
todistaa Kristuksen tule- siunattua Jeesuksen Krismisen omin silmin, eikä tuksen syntymäjuhlaa!

Kuninkaan
loistokas paluu

Hyvä ajoitus!
Paljon tässä mailmassa on
kiinni oikeasta ajoituksesta. On tärkeää olla oikeassa
paikassa oikeaan aikaan. Se
on totta jalkapallo- tai jääkiekkokentällä aivan niin
kuin monessa tilanteessa
arkielämässä. Kun Jeesuksen syntymää pohjustettiin
niin Jumala teki erikoisjärjestelyjä. Messias oli syntyvä
Betlehemissä ja hänen piti
olla Daavidin sukua. Niin
Jumala otti maalisen keisarin apuunsa ja antaa Marian
ja Joosefin tehdä pitkän matkaa verollepanolle. Joosef oli
Davidin sukua mutta vielä
piti pitäjäksi saada Betlehem. Viimein perillä siellä
Maria synnyttä esikoisensa ja antaa hänelle nimeksi
Jeesus. Samana yönä ovat
paimenet työnteon äärellä.
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PUHELIN
LKV Manu Purola
0400-564433
06-8314175
mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C
Kokkola

Mycket här i världen är
beroende av timing – att vara
i rätt tid på rätt ställe. Så är
det på fotbollsplanen och så
är det i livet i stort. När Jesus
skall födas krävs det lite
specialarrangemang. Messias ska födas i Betlehem
och vara av Davids hus. Så
vår Herre tar den världsliga
makthavaren till hjälp och
låter Josef och Maria ta en
lång resa för skattskrivningen. Josef är av Davids hus

så det är rätt men så skall de
ännu uppfylla det att födas i
Davids stad Betlehem. Väl
framme i Bet lehem föder
Maria sin förstfödde son och
de ger honom namnet Jesus.
Ute på markerna finns ett
gäng herdar. På Jesu tid var
herdarna inga mönstermedborgare. De ansåg opålitliga,
närmast lite småkriminella
och dög inte till vittnen i
rätten etc. Det är dehär herdarna som först får höra de

goda nyheterna – frälsaren
är född i natt. Ära vare Gud
i höjden och frid på jorden!
Från detdär stallet skiner fridens ljus ånnu idag också till
oss! Också du och jag får frid
med Gud genom den frälsaren som föddes i det där stallet. Han räcker oss sin osynliga hand och vi får vandra
med honom här i tiden och
en dag in i evigheten.
Ära vare Gud i höjden och
frid på jorden!
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Keijo Niskala
Pistäydyin Kälviän Ruotsalossa, Lea ja Raimo Rahnaston vieraana, tässä eräänä räntäsateisena marraskuun päivänä. Siinä kahvipöydän herkkuja maistellessa, välillä pohdittiin maailman menoakin pitemmällä
aikavälillä.
Talon isäntä, Raimo on syntynyt jatkosodan aikana,
kuten minäkin, niin sieltä
astihan näitä aikakausien
muutoksia piti vertailla. Tietenkin myös monelta kantilta niitä oli käsiteltävä kun
alkuun päästiin. Yksi ja sama
lopputulos oli, että ei enempää Ramin laihialaispoikana
kuin minunkaan Ullavassa
syntyneenä köyhän kodin
poikina ollut koskaan tarvinnut setelinippuja lajitella
eikä punnita sitä, että montako satasen seteliä kilon
nippuun sopii. Mutta elämän
alkuun noistakin olosuhteista vain päästin, samoin kuin
ajankulussa aina tähän päivään asti..
Mutta oli meillä vakavampiakin aiheita. Muisteltiin sitäkin miten meidän
molempien lapsuudenaikana koulujen uskontotunnit
olivat aivan normaalia kouluelämää, ruokailut samoin
ruokarukouksineen kaikkineen. Ja iltarukoustakaan
ei passannut silloin unohtaa. Raimoa minä emeritus
pastorina itse asiassa lähdin
tuonne Ruotsaloon puhuttelemaan siksi, että millaisena

Kristillinen AJAN FAKTA

Satavuotiaalla
aihetta kiitokseen
hän näkee meidän satavuotiaan Suomen tilanteen nyt,
ja miten se on muuttunut
tuosta ajasta, ja itse asiassa koko tämän satavuotisen Suomen itsenäisyyden
aikana, lähinnä kristillisessä mielessä. Samoin kuin
kansakuntamme nykyisestä
suhtautumistavasta Raamatun arvomaailmaan. Näin
Raimo muistelee menneitä
vuosikymmeniä:
– Olen syntynyt Laihialla
sellaiseen perusluterilaiseen
kotiin jossa isä sodankäyneenä miehenä, samoin kuin
kodista ja perheestä huolehtiva äitini arvostivat kristillisiä arvoja joita kirkossa
oli opittu. He olivat myös
isänmaa- rakkaita ihmisiä.
–Tämä isänmaallisuuden
henki vain kasvoi kun muutimme aikanaan ruotsiin asumaan. Koulussa uskonnolla
oli silloin myös oma sijansa.
Niitä arvoja kunnioitettiin ja
tietyt asiat oli myös koulun
lukujärjestykseen merkittyjä. Kyllä kristilliset arvot oli

Lea ja Raimo Rahnasto rentoutuvat Lapin luonnossa. –Nokipannukahvit maistuu
siellä parhaimmalle, toteaa Raimo.
silloin vahvoja perusarvoja uskoontulo, niin Raamatun erikoisesti, - mihin se tärkeelämässä ja niihin kasvoi jo luku, ja rukouselämä muut- ys on tänään seurakunnissa
lapsena kiinni. Mutta kun tui todella tärkeäksi, tahtoen ja kirkoissa kadonnut?
koettiin henkilökohtaisesti päästä osalliseksi myös niistä armolahjoista jota Sanassa Näin se oli ennen, mutta
luvataan uudestisyntyneille, kyllä tämä elintason nousu
entisestä elämästä paran- ja huolettoman elämän maku
nuksen tehneille Jeesuksen on vienyt meidät kauemmaksi noista arvoista jotka
seuraajille.
–Pyhän Hengen täyteys oli silloin kun elämässä oli
oli silloin tärkeää kuten ahtaampaa. Jumalan Sanaa
Raamattu siitä opettaa, täs- ei enää arvosteta eikä kuntä asiasta peräänkuulutan nioiteta kuten ennen, - se

KOKKOLA

Pörhön Autoliike Oy
Vaunumiehentie 4, Kokkola puh. 020 76244
Arkisin klo 9-17, la klo 10-14
www.volkswagen.porho.fi

Martti Kumpulainen 020 762 4373
Johan Skrabb
020 762 4370
Jukka Kumpulainen 020 7624375
Teemu Tiinanen 020 7624372
Petteri Pirttimäki 020 762 4377
Jens Finell 020 7624371
Toni Puutio 020 7624374

ei ole enää elämän auktoriteetti eikä merkityksellinen monellekaan. Monissa
seurakunnissa tänään ohjelmallisuus on tärkeämpi kuin
kristillisyyden sisältö. Ehkä
se on modernimpaa, näin
ei erotuta niin paljoa massasta, näin Raimo pohtii
kiertävänä saarnamiehenä
kokemiaan asioita, verraten
elämäämme menneisiin vuosikymmeniin, jatkaen:
– Kansakuntana meillä olisi
myös paljon enemmän syytä
kiitollisuuteen ja kiitokseen
Jumalaa kohtaan. Ei tämä
kaikki hyvä ole itsestään selvyys ja vain meidän itsemme aikaansaannos. On tässä
hyvässä Jumalalla paljon
enemmän osuutta, kuin mitä
me tunnustamme. Kyllä me
on menty tässä asiassa paljon
”ladulta sivuun”.
–Juhlissa me kyllä puhutaan
ja lauletaan kauniisti monista hienoista asioista, mutta
missä on meidän totinen
sydämen jumalanpalvelus
arkielämässä. Miten me huolehdimme niistä vähäosaisista jotka eivät elämäntavoillaan ole osaansa valinneet,
siinäkin on helppo kääntää
katse vain poliittisiin vaikuttajiin. Ei se niin saa olla! Se
on meidän kaikkien asia ja se
on osa arjen kristillisyyttä,
mutta missä se näkyy, - sitä
minä kysyn?
–Kyllä minä heitän tämän
kysymyksen myös vapaakristillisiin piireihin. Koko
meidän kristikansa tarvitsee
nöyrää parannuksen tekoa
muutosta, läheisempää kontaktia Jeesuksen puoleen,
ei vain juhlahetkissä vaan
arkielämän kristillisyydessä. Sanoisin lopuksi että sinä
lukijani voit pettyä poliittisiin vaikuttajiin, uskovaisiin,
lähes kaikkeen mikä liikkuu,
mutta kun teet muutoksen
Jeesusta kohti, silloin teet
elämäsi liikahduksen! Se ei
ole jokin liike, vaan elämäsi
suunnanmuutos. Jos todella lähdet seuraamaan häntä
koko sydämestäsi, hänen
seurassaan et pety. Kun nyt
tulevana jouluna juhlit häntä sydämesi avoimuudella
ja rehellisyydellä, päättäen
seurata häntä juhlassa ja
arjessa, silloin huomaat että
häneen sinun ei tarvitse pettyä. Tämä on minun joulutervehdykseni ja haluan toivottaa Jeesuksen siunaamaa,
muutoksen halua herättävää
joulua sinulle lukijani.
Näin haastateltavani Raimo
Rahnasto kertoi näkemyksiään satavuotisjuhlaansa juhlivan Suomen nykytilasta ja
sen hengellisten muutosten
päivitystarpeista.

Kristillinen AJAN FAKTA
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Elämästä on kysymys!
Hengellinen kirja jokaiseen kotiin Himangalla.

Olet varmaan nähnyt
kaupungilla miehen, joka
jakaa hengellisiä kirjoja
ja pysähtyy juttelemaan
ihmisen kanssa. Varmaankin olet miettinyt kuka hän
oikein on?
Olen Johan Kiviniemi 72
v., Jeesuksen Kristuksen
kylähullu. Arvonimen sain
juhliessani 60-vuotispäiviäni Jungsborgilla. Eräs pappi,
joka sanoi miettineensä ja
rukoilleensa monta päivää,
mitä sanoa minulle hän oli
saanut vain nämä sanat:
”Jeesuksen Kristuksen kylähullu.” Arvostan todella tätä
nimitystä edelleen, vaikka hän varmaan luulikin
minun loukkaantuvan näistä
sanoista.
Mistä kirjojen jakaminen
on sitten saanut alkunsa?
Olen uskoontulostani eli
vuodesta 1987 lähtien halunnut koko sydämestäni jakaa
evankeliumia ja kirjallisuutta, josta jää jotain pysyvää
ihmisen elämään. Kirjaan
hän voi tarttua myöhemminkin miettiessään hengellisiä
asioita. Eräs ihminen, jolle
torilla kirjan annoin, tuli
purjeella pökkäämään minua

lukemaan kirjaa, eikä läh- jokaiseen kotiin Himangalle.
tenytkään ajallaan liiken- Minulle oli heti selvää, että
teeseen.
se on tämä Billy Grahamin
kirja ”Elämästä on kysyNyt olet uuden haasteen mys!” Sydämeni rukous
edessä. Mistä tässä on on se, että tämä kirja tekisi
kysymys?
saman vaikutuksen kirjan
Olen ollut mukana Himan- saajaan kuin se teki minuun
galla monissa kotikokouksis- ja, että sitä kautta evankesa. Eräänä yönä sain Juma- liumi voisi levitä eteenpäin
lalta kehotuksen jakaa kirja aina maan ääriin saakka.

selkään ja sanoi: ”Tämä oli
juuri sitä, mitä minä tarvitsin”. Se oli yksi parhaista
palautteista, joita olen kirjojen jakamisesta saanut.
Siunattu jakamaan kirjoja!
Olimme ystäväni kanssa Ruotsissa kokouksessa.
Seurakunnan pastori kiipesi
portaita puhujalavalle mikrofoni kädessään rukoillen
koko ajan. Hän pysähtyi
kesken matkan ja kääntyi
suoraan meihin päin kysyen: ”Mistä te olette?” Vastasimme hänelle, että olemme
Suomesta. Hän pyysi meidät
sinne eteen sanoen haluavansa siunata meitä. Sitten vieraileva puhuja tuli paikalle
ja kiipesi portaita puhujakorokkeelle. Samassa kohtaa
hänkin kääntyi meihin päin
ja kysyi: ”Mistä te olette?”
Vastasimme jälleen, että
Suomesta. Hän sanoi: ”Tulkaa tänne, haluan siunata
teitä.” Kokouksen väliajalla olimme eteisestä, kun
sisään käveli vanhempi nainen. Minut nähdessään hän
sanoi: ”Siinähän sinä olet!”
Hän pyysi meitä odottamaan
hetken ja meni kirjapöytään

Ote kirjasta Billy Graham
”Elämästä on kysymys!”,
Kustannusosakeyhtiö Päivä, 2005:

Johan Kiviniemi haluaa jakaa jokaiseen himankalaiseen
kotiin ilmaisen kirjan.
ostamaan pinon kirjoja jotka
hän antoi minulle. Pyysimme häntä tulemaan kokoukseen kanssamme, mutta hän
sanoi olevansa kotimatkalla
eikä hänellä ole aikaa. Kokouksen jälkeen menimme

bussilla majapaikkaamme.
Annoin kuljettajalle yhden
saamistani kirjoista sanoen:
”Minun piti Suomesta asti
tulla antamaan tämä kirja
sinulle.” Ihmiset hermostuivat, kun kuljettaja ryhtyi

”Jumalan rakkaus! Lukiessani Raamattua
olen havainnut, että rakkaus on kaikkein suuriarvoisin ja hallitsevin määrite, jota Jumalasta on käytetty. Lupaukset Jumalan rakkaudesta ja anteeksiannosta ovat niin todellisia,
niin varmoja, niin ehdottomia kuin mahdollista ihmiskielen sanoin ilmaista. Valtameren täydellistä kauneutta ei voi kuitenkaan
ymmärtää ennen kuin on nähnyt sen, ja näin
on myös puhuttaessa Jumalan rakkaudesta.
Kukaan ei voi kuvailla sen ihmeitä sinulle,
ennen kuin olet todella kokenut sen, ennen
kuin todella omistat sen.”

Yhteiskristillinen Kirjakauppa
Joulun palveluajat Ma- Pe klo 10-18 La klo 10-15
Mari Turunen:

Kääntyneet – ex-muslimien painostus
Suomessa

Tämä kirja antaa äänen 31 islamista
kristinuskoon kääntyneelle turvapaikanhakijalle. Ainutlaatuiset tapauskertomukset osoittavat, että Suomessakin voi
joutua vakaviin vaikeuksiin, jos muslimi
kiinnostuu kristinuskosta ja alkaa vierailla
seurakunnassa.

Jeesus ja hänen
ystävänsä

Anne Nieminen:

Tapaa Jeesus ja hänen
ystävänsä tässä pahvisivuisessa kirjassa! Joka sivulla
hauska kurkistusaukko
seuraavalle aukeamalle.

Anne Niemisen blogi
Kaunis pieni elämä on
jo vuosia ihastuttanut
lukijoitaan ehtymättömällä
luovuudella. Tässä kirjassa
huippusuositun blogistin
ihanimmat jouluideat.

Tarjous 4,90 €

Hinta 14,90 €

Kaunis Pieni Joulu

Tarjous 3,90 €

Toivotamme lukijoille Siunattua Joulunaikaa! - Gud Jul!
Francine Rivers:

En röst i vinden,
Lejonets märke
Kluven av sin kärlek till en
stilig aristokrat klamrar en
ung slavinna sig fast vid
sin tro på den levande
Guden som skydd mot
det dekadenta Roms alla
krafter

31,90 €

Wayne A. Mack

Depression förekommer numera så

ofta som en förkylning,
att den har kallats ”den
vanliga förkylningen”
bland psykiska sjukdomar.
Denna bok tar itu med
ett problem som nästan
alla drabbas av då och då
i livet.

14,90 €

Åsa-Pia Andersson:

Smaskens med
Evelina
En bakbok full av smaskiga
recept och små användbara tips på rim som gör
det både roligt och lätt för
barnen att baka!

23,90 €
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Jouluterveiset Vuorisilta!

DEKO-uutuudet alkaen

1 750 €, sis. rahdin

DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö
hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän saa aikaan aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivi.
DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman
myrskyistäkin välittämättä vuoden
jokaisena päivänä.

e Hyvää Joulua!
Toivotammwww.nunnauuni.com
Aito NunnaUuni. Se lämmittää.
Aukioloajat
Tilaa ilmainen mitoituskäynti!

Yrityksen nimi
Osoite, puhelinnumero

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

Muutimme Pietarsaareen
noin kaksi vuotta sitten
Alajärveltä. Tuomas aloitti
1.1.2016 työn pastorina Pietarsaaren Saalem helluntaiseurakunnassa. Tuossa vaiheessa Karoliinalla ei vielä
ollut tietoa mahdollisista
työkuvioista Pietarsaaressa.
– Seurakuntamme on vanha, mutta lämminhenkinen.
Meidät on otettu täällä hyvin
vastaan. Iloksemme olemme
huomanneet, että seurakuntaan on alkanut tulla lisää
ikäisiämme, myös vastuun
kantajiksi.
- Työkenttänä seurakunta ei
varmasti ole niitä helpoimpia, mutta kun näkee, kuinka ihmisiä tulee uskoon ja
he alkavat kasvaa suhteessa
Jeesukseen on niin antoisaa, että mikään toinen työ
ei vedä vertoja sille. Toisaalta seurakunta on kuin
mikä tahansa perhe, jossa
välillä tulee erimielisyyksiä,
mutta sitä kutsutaan kasvamiseksi. Paavali kirjoittaa
filippiläiskirjeessä 3:15-16,
että vaikka tietyistä asioista
olemmekin erimieltä, meidän tulee muistaa, että kuljemme samaa tietä ja tällä
tiellä kukaan ei ole omien ansioidensa perusteella,
Tuomas sanoo.
Helmikuussa 2016 löytyi
töitä Karoliinallekin. Ensin
muutamista päiväkodeista ja sitten syksyllä 2016
Etelänummen yläkoulusta
koulunkäyntiavustajana.
Lisäksi Karoliina on silloin

-Erityisen upeaa on seurata,
kuinka Gabriel alkaa enemmän ja enemmän seurata
ympärillä olevia tapahtumia ja asioita. Myös sanaton
kommunikointi lisääntyy
jatkuvasti. Upeinta on nähdä Gabrielin huulilla hymy
ensimmäisenä aamulla ja
myös silloin, kun tulee töistä
kotiin. Korvaamattomia hetkiä, Tuomas iloitsee.
-Meillä oleva koirakin otti
uuden perheenjäsenen todella hienosti vastaan ja odotamme heistä tulevan loistavat kaverukset toisilleen.
-Odotamme innolla joulua,
Jeesuksen syntymäjuhlaa
uuden perheenjäsenen kanssa. Haluammekin toivottaa
teille kaikille siunattua ja
armorikasta joulunaikaa ja
koko tulevaa vuotta 2018.

Joulu on taas!

Soiva

Muista myös
LAHJAKORTTIMME!

YAMAHA
PSR-E453

YAMAHA
EZ-220

Karoliina, Tuomas, Gabriel ja Jane-koira
tällöin ollut töissä Alajärvel- -Huhtikuussa 2017 perheelä Laukkosen Kukkakauppa seemme syntyi rakas Gabja hautaustoimistossa, joka riel-poika. Hän on muuttaon Karoliinan perheen oma nut elämänrytmiämme palyritys. Kiitos Herralle, Hän jon. Olemme olleet yhdessä
on osoittanut huolenpitoaan yhdeksän vuotta ja seikkailmyös työasioissa.
leet yhdessä. Nyt on aika
seesteisemmälle elämän-Ennen Tuomaksen työn vaiheelle. Toisaalta nyt aika
alkua kävimme Seinäjoella vasta meneekin kuin siivillä,
eräässä tilaisuudessa, jossa kun seuraa Gabrielin kasvua
saimme profetian tulevasta ja kehitystä jatkaa Tuomas.
tehtävästä tuntemattomalta
naiselta. Profetia oli todella Karoliinasta äitiys on mahyksityiskohtainen ja paik- tavaa.
kansapitävä. Siinä mainittiin -Nautin todella kotona olemm., että vaihdamme paik- misesta pojan kanssa, eikä
kakuntaa ja saamme kul- minulla ei ole kiire töihin,
kea Herran johdatuksessa. toisin kuin luulin. Oletin,
Taloutemme tulee pienene- että minusta ei ole äidiksi,
mään, mutta pärjäämme. mutta äitiys on ollut täysin
Aika uudella paikkakun- luonnollista ja juuri sitä, mitä
nalla tulee olemaan kuiten- olen kaivannutkin.
kin ihanaa aikaa, muistelee Tuomaskin nauttii isyyKaroliina.
destä.

229,CLP-635
Musta / Valkoinen

YAMAHA
P-45B PIANO

349,-

479,-

ARIUS 163
Musta / Valkoinen

1790,-

YAMAHA
P-115 WH PIANO

695,-

ARIUS 143
Musta / Valkoinen

890,-

1150,-

MUSIIKKILIIKE.FI
Rantakatu 21, KOKKOLA, PUH. 06-8223801

Aukioloajat: MA-PE 10.00-17.30, LA 11.00-15.00, SU suljettu

S U O S I PA

IK

A L L IS T A !
O LE M M E
PA IK
YR IT YS / A LL IN EN
PA LV EL U
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SEISKASTA
KYMPPIIN

LOUNAS

Tarjolla arkisin klo 10.30-14. Sisältää juoman ja kahvin.

GRILLIPANNU

HAMPURILAISATERIA

BROILERIFILEEPALAT

KEBABATERIA

7€
8€
9€
10 €

Torikatu 27, Kokkola • www.korvgorans.fi • 06 8319638

[kläder och skyltar]

Joulua odotellessa
Poimintoja matkan varrelta

- Kesä on mennyt, mutta
minä voin hyvin sateisesta
syksystä huolimatta, kertoo
ystäväni Markku.
–Talven tulosta ei ole täällä tietoakaan, ei ainakaan
sellaisesta kuin siellä Suomessa. Valkea luminen talvi, jonka nietokset lakkaamatta muuttavat muotoaan
tuulessa, pyryssä tahi hiljaa
leijuvien lumihiutaleiden
alla. Kuinka ihmeellinen
onkaan Jumalamme luonto,
maailman luomisen ensimmäisestä lumi hiutaleesta
lähtien, tämän päiväisin lumi
hiutaleisiin asti, ei ole ollut
yhden yhtäkään muotoaan
toistavaa hiutaletta – kaikki
ovat olleet erilaisia.
Luonnossa on niin paljon
ihmetystä herättävää, jopa
Jumalan pojalle Sanalaskujen kirjan mukaan: ”Herra
loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
Iankaikkisuudesta minä
olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennen
kuin oli lähteitä, vedestä
rikkaita. Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen,
ennen kukkuloita, synnyin
minä, kun hän ei vielä ollut
tehnyt maata, ei mantua, ei
maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun
hän veti piirin syvyyden
pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa,
kun syvyyden lähteet saivat
voiman, kun hän merelle

asetti sen rajat, että vedet
eivät kävisi hänen käskynsä
yli, kun hän vahvisti maan
perustukset, silloin minä
hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani
olin päivästä päivään ja
leikitsin hänen edessänsä
kaikin ajoin; leikitsin hänen
maanpiirinsä päällä, ja
ihastukseni olivat ihmislapset.” ( Snl. 8:22-31) Kaiken
tämän rinnalla ihmettelen,
että minuakin Hän on kärsinyt tähän asti.
Mietin myös muistoja lapsuuteni jouluista. Ne eivät
olleet tavallisuudesta poikkeavia muutoin kuin että
ne olivat köyhien ihmisten
joulun viettoa. Eikä äitini
koskaan tyrkytellyt uskoaan
veljilleni jotka eivät olleet
lähteneet Jeesuksen seuraan.
Hän sanoi:
–Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Usko on sydämen
asia ja jos se ei sieltä lähde
niin sitä on turha tyrkytellä.
Ihmiset, joilla ei ole uskoa
sydämessä, heille on jopa
jouluevankeliumin lukeminen niin kuin lainahöyhenien
päälle vetämistä.
–Tuo oli hänen mielipiteensä elämässään kovia kokeneena ihmisenä. Hänelle oli
rehellisyys Jumalan edessä
tärkeintä, – myöskin joulun
vietossa.
Näin kommentoi ystäväni Markku, odotellessaan
ilmeisesti lumetonta joulua
synnyinmaansa ulkopuolella
viime joulun kynnyksellä.
Edesmennyt rovasti Kalevi

Lehtinen, josta tein vuosia
sitten haastattelua Ajan Fakta
-lehteen, kommentoi kysymykseeni, että eikö rovastilta
odoteta ennen kaikkea kutsua
mennä Jumalan huoneisiin,
kirkkoihinsa ja rukoushuoneisiinsa kuulemaan Jumalan
sanaa ja vahvistamaan uskoaan, tai tekemään parannusta
ja kokemaan uudestisyntymisen ihmeen, hän vastasi:
– Mä mielestäni kehotan juuri tähän koska ne ovat paikkoja joissa kuullaan evankeliumi.
–Mutta jos me ajatellaan että
ihmisille julistetaan evankeliumi vain kirkoissa ja rukoushuoneissa, niin meidän
kansasta vain 15-20 % vois
kuulla evankeliumin, koska
vain pieni osa kansastamme
käy kirkoissa ja seurakuntatiloissa. Tärkeä asia meille
on huomata mitä Jeesus ei
sanonut niille ulkopuolisille,
että menkää ja kuunnelkaa.
Ei, - vaan hän sanoi niille
kristityille: Menkää ja julistakaa! Meidän uskovien on
vietävä evankeliumi sinne
missä ihmiset elää!

sama asia, kuin se luettelo
joka on taivaan kirjoissa. Jos
ihminen ei usko Jeesukseen,
niin se jäsenluettelo ei merkitse yhtään mitään. Minusta
on hienoa, että ihmiset kuuluvat johonkin kristilliseen
seurakuntaan tai muuhun
kristilliseen järjestöön, koska se antaa heille mahdollisuuden kuulla evankeliumia,
mutta se mikä pitää muistaa,
on että;: pelkkä seurakunnan jäsenyys ei vie ketään
taivaaseen, näin kommentoi
edesmennyt rovasti Kalevi
Lehtinen keskustelussamme
vuosia sitten.
Näitä menneitä hetkiä ja
keskustelutuokioita muistellen, ajattelen tätä kirjoittaessani, että tämä Ajan
Fakta lehti, sekin on jo pian
neljännesvuosisadan saanut
olla tuossa tehtävässä, mistä Kalevi kommentissaan
muistutti. ”Menkää ja julistakaa!” Aika kuluu, elämä
kulkee eteenpäin, vuodet
vierii ja me vanhenemme.
Olemme osaltamme yrittäneet täyttää tuota Jeesuksen
antamaa tehtävää. Jossain
vaiheessa olemme tehneet
viimeisen lehden, painaneet
viimeisen kerran toimistomme tai kotimme oven kiinni. Entä sitten, -mitä Jeesus
sanoi? ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.”
( Matt: 24:35)

Yritin vähän kuin itsepuolustuksena muotoilla seuraavaa kysymystäni enemmän
myötämielisemmäksi , todeten miten Kalevi itse tosin
saarnaa hyvin tunnustuksellisen Jeesuksen seuraamisen puolesta, mutta eikö
suuri osa lähimmäisistämme
ole jo jonkin seurakunnan
jäsenluettelossa? Tähän sain Jeesuksen siunaamaa joulua jokaiselle lukijallemme,
vastauksen:
– On ymmärrettävä että seu- toivottaa: Keijo Niskala
rakunnan jäsenluettelo ei ole

AJOISSA
HALVEMMALLA!
Nyt on koneiden
huoltojen aika!
Varaa huolto HETI!
0400 266010

JA ASENNUSPALVELUT
MYYNTI-MYYNTIJA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYSYKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUSJA TEOLLISUUSASIAKKAILLE
KOKKOLASSA
ASIAKKAILLE KOKKOLASSA

TOIMIPISTEEMME
kaillemme ja
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lemme
istyökumppaneil ON
yhteJÄNISMAALLA
Joulua ja
HyvääLAAJENTANUT
JÄLLEEN
a 2018!
tt
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R VALIKOIMAA!
MEILTÄ:

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

Tervetuloa
Levytielle,
mien suunnittelut!
palvelemme
Tervetuloa
Levytielle,
arkisin
klo
8-16
avoinna
klo
7.30
- 16.30

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

– ja voimaantumista Kaustisella
Lokakuisena lauantaina
Kaustisen Helluntaiseurakunnan ruokasali täyttyi
iloisesta puheen sorinasta,
kun naiset levittelivät maalausvälineitä pöydille. Keittiössä puuhaavat emännät
varmistivat, että maalareille riitti energiaa ja voimaa
koko iltapäiväksi. Kolmisenkymmentä eri ikäistä naista
saapui taideiltapäivään, joka
aloitettiin ruokailulla. Idean
iltapäivän järjestämisestä
olivat saaneet kaustislaiset
Marja-Leena Järvelä, Leena Huntus ja Tuula Sarsalo,
kun he olivat osallistuneet
syksyllä Larsmon lähetyskodissa järjestetylle taideleirille. Osallistujilta ei vaadittu
aikaisempaa osaamista ja
opettajana toimivat Sinikka
Plusisaari Kälviältä ja Marja-Leena Järvelä. Kälviältä
oli mukana myös Virpi Tuikka, joka lausui taidokkaasti
hengellisiä runoja.

Nytkin hän maalasi kortteja
äitinsä, Jenni Myllymäen
kanssa, joka kertoi että kotona ei tule otettua pensseleitä
esiin, mutta täällä joukossa
on mukava maalata yhdessä.
Kokkolasta oli saapunut
kolmen naisen ryhmä, jotka olivat hyvin innokkaita
ja tuotteliaita maalareita.
Marja-Leena Oikari-Rimpilä
kertoo aloittaneensa maalaamisen, kun pääsi eläkkeelle
ja on aikaa enemmän harrastuksille. Tarja Valtonen
ja Eeva-Liisa Peltonen kertoivat jonkun verran harrastavan maalaamista. Tällä
kertaa he tekivät kortteja.
Kun maalarit kokosivat
pensseleitään, niin keskustelussa monet toivat esille, että
useamminkin voisi kokoontua samoissa merkeissä.

Marja-Leena Järvelän maalaamia Suomi100
aiheisia kortteja

Teksti
Leena Myllymäki
Kuvat
Marja-Leena Järvelä ja
Osallistujat tekivät vesivä- Leena Myllymäki
reillä kortteja suola- ja sokeritekniikalla sekä maalasivat vapaasti mitä halusivat.
Opettajat ohjasivat ja antoivat vinkkejä maalaamiseen
ja kaikki kannustivat toisiaan. Iltapäivä oli toiminnallinen ja vapaamuotoinen naisten kokoontuminen, jonka
tavoitteena oli rentoutuminen ja yhdessäolo taiteen ja
värien äärellä.. Moni kertoi,
että ei ole tarttunut pensseliin peruskoulun jälkeen ja
maalaamiseen suhtauduttiin
rennolla huumorilla.

Tarja Valtonen, Marja-Leena Oikari-Rimpilä ja EevaLiisa Peltonen maalasivat paljon värikkäitä kortteja.

Mukana oli myös kaustislainen kymmenen vuoden
ikäinen Ninni Myllymäki, Minna Ranta-aho ja äitinsä Terttu Järvelä innostuivat ja aivan
joka kertoi ahkerasti harras- ”uppoutuiva” värien maailmaan.
tavansa monenlaista käsillä
tekemistä perheensä kanssa.

Laaja valikoima
edullisia vaihtoautoja!

Fiat 500X 1,6 Etorq 110hv
PopStar vm. 16 16tkm Valkoinen
Vähän ajettu. Tehdastakuu Vähän
ajettu 500X
18900;-

Kia CEE`D 1,0 ISG 120 hv GTLine 5D vm. 16 37tkm Punainen
Vähän ajettu. Tehdastakuu GT-Line
varusteltu cee`d
19900;-

Kia PRO CEE`D 1,4 ISG LX
EcoDynamics vm.14 25tkm Valkoinen Vähän ajettu. Tehdastakuu
Tehdastakuu.
13900;-

Kia Rio 1,2 ISG EX 5D EcoDynamics vm. 15 27tkm Valkoinen
Vähän ajettu. Tehdastakuu
		 12900;-

Taidekortteja
lähetystyön
hyväksi

www.mb-mobile.fi

Kia Niro 1,6 GDI Hybrid EX
Automaatti vm. 17 5 tkm Harmaa
Vähän ajettu. Tehdastakuu
28900;-

Suzuki Swift 1,2 VVT GL 5D
Automaatti vm. 11 22tkm Harmaa
Vähän ajettu. Tehdastakuu
		
11900;-

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

Marja-Leena Järvelä on syksyn aikana maalannut satoja Suomi100 aiheisia joulukortteja KeskiEuroopan romanilasten hyväksi . Äitinsä omaishoitajan toimiva ja eläkkeellä oleva Marja-Leena kokee
maalaamisen vastapainona arkeen, kun on paljon
kotona. – Koen, että saan siitä voimaa ja maalaamisen ajan ajatukset ovat muussa kuin hoitotehtävässä.
Työ on myös tarpeen vaatiessa helppo keskeyttää ja
taas jatkaa sopivan ajan tullessa.
Kauniit kortit ovat tehneet hyvin kauppansa, kun
niitä on ollut myytävänä eri tilaisuuksissa ja kirpputorilla. Marja-Leena on harrastanut lähinnä pastellimaalausta jo vuosikymmeniä ja pitänyt yhden
näyttelyn kirjastossa muutama vuosi sitten.

Joulun sanoma
Joulun sanoma mielen herkistää,
On meille syntynyt Vapahtaja.
Hän Kristus Herra on kuningas.
Alas maailmaan syntyi Hän ihmiseksi,
Tallin seimeen Hänet kapaloitiin,
Ei sijaa ollut majataloissa,
Ei rakkautta ihmissydämmissä.
Jumala tuli ihmiseksi,meidän kaltaiseksi.
Kedon paimenet Hän sai ensi ystäviksi.
Pakolaisena tie vei Egyptiin,
Niin paljon joulunlasta vainottiin.
Varttuessaan kolmekymppiseksi,
Hän työnsä kutsumuksessaan aloitti.
Veden muutti Hän viiniksi,kun häissä apua tarvittiin.
Sairaita Hän paransi,
Hyljittyjä ja alaspainettuja rakasti.
Anteeksiantoa Hän julisti.
Nöyrille taivaanlahjaa tarjosi.
Kaiken rakkautensa Hän uhrasi,
Ristillä kärsien meidän syntimme sovitti.
Taivaan kirkkauteen Isän luokse,
kodin rakkailleen Hän lupasi valmistaa.
Siellä kodissa tilaa on jokaiselle,joka Häntä rakastaa.
Tänäpäivänä,vaikka vuosia on kulunut,
tämä sanoma koskettaa, se ei vanhene.
Hänen taivaallinen rakkautensa ei muutu,
Pyhän Hengen kautta Hän vaikuttaa.
Todellisen joulun sydämiin lahjoittaa.
Siunattu Vapahtaja,joulurauhan tuoja,
Tule koteihimme ja tuorakkautesi sydämiin.
Sirkka Tervaskangas

Kristillinen AJAN FAKTA

TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee
perustavallisia arkiasioita.

Huomenna, jos Jumala suo
”Huomenna, jos Jumala
suo”, alkaa perinteisesti
julistettava joulurauhan
julistus. Tätä julistusta on
lausuttu jo 1300-luvulta
lähtien lähes katkeamattomasti Suomessa, ensin
Turussa, ja sitten muillakin
paikkakunnilla. Huomisia on suotu ja Vapahtajan
armorikasta syntymäpäivää
vietetty.
Vuosi sitten mtv uutisoi
poliisin varautuneen joulurauhan julistukseen järein
turvatoimin. Jos emme tietäisi ja tuntisi, mitä pahan
valta saa aikaan, uutisointi tuntuisi ristiriitaiselta:
miten joulurauha ja järeät
turvatoimet voidaan yhdistää samaan lauseeseen?
ja adresseja, vetoomuksia,
uhkauksia ja rukouksia.
Joulurauhan pääkaupungissa, Turussa, tämän vuo- K a i k e n k e s k e l l ä y k s i
den elokuun 18. päivä jäi mielenosoitusten välismonen mieleen äärimmäi- sä käyty tempaus nousi
sen surullisena päivänä.
Päivänä, jolloin Turussa
tapahtui tiettävästi Suomen
”Kun pahan
ensimmäinen terrori-isku.
Monen ihmisen huomivalta kasvaa
nen oli uhattuna ja kotiympärillä,
maamme tulevaisuus tuntui
vahvista
entistä turvattomammalta.
Media uutisoi nopeasti vasääni toisen
tatoimiehdotuksista, hyvismaailman.”
tä ja huonoista. Tapahtunut
synnytti mielenosoituksia
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ääni toisen maailman.”
Usein käy niin, että mitä
pimeämpää on, sitä paremmin valo erottuu. Toiveeni ja
rukoukseni on, että osaisimme nähdä ja tarttua oikeaan
ja ikuisesti kestävään valoon
silloin kun pimeys ja pahuus
kasvavat ympärillämme.
Että kuulisimme toisen maailman äänen vahvemmin.
Että koko sydämestämme
voisimme kääntyä pahaa
vastaan todeten: ”Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä

saamme huomispäivänkin.”
Jos Herra sen suo.
Siunattua joulunaikaa jokaiselle. Joulurukouksena haluan kirjoittaa tähän virren 600
sanat. Ota ne itsellesi evääksi
tähän päivään ja huomiseen.
Olen varma, että parempaa
hyvyyden lähdettä ja tulevaisuuden turvaa emme voi
huomiseemme, joulumme
tai tuleviin vuosiimme saada
- emmekä parempaa turvaa
tarvitsekaan. Sillä turvamme
on ikiaikojen Jumala, jos
asetamme häneen turvamme.

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse
meille rauhan valmistaa.
lähtemättömästi mieleeni:
kymmenkunta ammattimuusikkoa alkoi soittaa torilla
virttä ”Hyvyyden voima”.
Lauluun yhtyi valtava määrä
torilla olevia ihmisiä. Tämä
”vastaisku” oli mielestäni
yksi voimakkaimmista terrorism invastaisista tempauksista, rukous, joka toi mieleeni tilanteen, jossa Jumala
kehotti Moosesta tekemään
ja opettamaan israelilaisille
rohkaisevan laulun sanoen:
”Kun suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat heitä, tämä laulu on
todistajana heitä vastaan,

sillä se ei unohdu heidän
jälkipolviensa suusta.” (5.
Moos. 31:21 )
Miksi Turussa veisattiin?
Siksi, että tragedian ja
pahuuden ei haluttu jäävän
tapahtumapaikan viimeiseksi sanaksi. Toki lauluksi olisi voitu valita mikä
tahansa iloinen renkutus tai
iskelmähitti, mutta tilanteen
vakavuuden ymmärtäen,
lähestyttiin onneksi isompaa
tahoa, itse Jumalaa. Virren
4. säkeistö liikutti itseäni
kovasti: ”Kun pahan valta
kasvaa ympärillä, vahvista

Suo, Herra, toivon kynttilöiden
loistaa,tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista
ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä kuulemme
kansasi jo laulavan.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää
meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Jouluterveiset Thaimaasta
vuoden suurimpana tapahtumana se on myös seurakunnan vuoden suurin evankeliointitapahtuma. Iltapäiväkerhon lapsilla on lisäksi
oma joulujuhlansa, johon
perheet kutsutaan mukaan.
He ovat myös harjoitelleet
esityksiä tuohon tilaisuuteen.
Nämä lapset menevät myös
esiintymään suomalaisen
kotikirkon joululauluiltaan
jossa viime vuonnakin oli
noin 200 suomalaista mukana laulamassa. Lapset saavat olla levittämässä joulun
ilosanomaa eteenpäin. Ja he
tekevät sen kyllä suurella
ilolla ja innolla.

Thaimaassakin joulun
aikaan ilmat viilenevät,
onhan täällä talvi. Yöllä
mittari saattaa painua yöllä
täällä Pattayalla aina +21
asteen tienoille. Paikalliset pukeutuvat lämpimästi
pitkähihaisiin ja villapaitoihin. Osalla mopoilijoista
on toppatakki päällä, että
ei pääse vilustumaan. Hiukan se tietysti suomalaisen
näkövinkkelistä kuulostaa
huvittavalle, mutta kun normaalisti lämpötila on yöllä
vain hiukan alle +30 astetta,
niin onhan se kylmä.
Teemme töitä paikallisten lasten parissa. Päiväkodin puolella toiminnassa
on mukana noin 70 lasta ja
iltapäiväkerhossa reilu 40.
Oikeastaan kaikki perheet
ovat buddhalais-taustaisia,
joten kristilliset asiat ovat
heille hyvin tuntematon asia.
Näin ollen myös joulu ja sen
sanoma ovat heille tuntemattomia. Meillä on etuoikeus
olla täällä kertomassa evankeliumin sanomaa niille,
jotka sitä eivät ole vielä
kuulleet.

Joulu on meille kristityille
se vuoden hienoin juhla, koska meidän Vapahtajamme
tuli maailmaan, jotta meillä
olisi pelastus. Rukoilemme,
että ne lapset ja perheet,
joiden kanssa vuoden aikana teemme työtä, voisivat
kaikki viettää joulua meidän
kanssamme Herramme syntymäjuhlana.
Siunattua joulua,
Sami, Anna-Leena, Olivia
ja Alina Puurula

Puuruloiden perhe on lähetystössä lasten parissa Thaimassa.
Olemme olleet tässä työssä
mukana nyt reilut kolme
vuotta ja on hienoa nähdä,
että ne lapset ja perheet joiden kanssa työskentelemme,
ovat oppineet tietämään
Jumalasta ja Jeesuksesta.
Juuri äskettäin kuulimme,
kun lapset keskustelivat keskenään siitä, miksi joulua
vietetään. Heille oli hyvin

selvää se, että se on Jeesuksen syntymäpäivä. Lämmitti
sydäntä kuulla, että evankeliumin siemen on kasvamassa ja lasten kautta se
saa levitä eteenpäin. Monet
lapsista käyvät myös seurakunnassa ja moni lapsi on
tehnytkin uskonratkaisun.
Sen parempaa alkua ei voi
olla lapsen elämälle!

Viime vuonna seurakunnan joulujuhla jouduttiin
perumaan kuninkaan kuoleman vuoksi. Tänä vuonna palataan taas normaalin
aikatauluun. Agape-päiväkodin lapset ovat mukana
seurakunnan joulujuhlassa
ja siihen harjoitellaan kovasti ohjelmaa. Tuo juhla tavoittaa suuren määrän perheitä ja

Iloa, energiaa ja hyvää
oloa läpi elämän
www.actilife.fi
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Joulun tuoksua ja tunnelmaa,
tervetuloa kurkkimaan!

Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

ark. 9-17
la 9-15

Torikatu 27, Kokkola | puh. 020 7341 650

Lekatie 6 A, 67100 Kokkola

040 161 1900
www.renta.fi

KOSKI-KOURU

Ethän maksa liikaa?
Ethän

tukku-/vähittäismyynti

• KATTOJEN ASENNUSPALVELU
• MYÖS RUUKIN KATOT
• piipun pellitykset ym. rak.pellit

300€

40 m kourua, 4 alastuloa
Norm.
alk.
400,29€
Kourut 100 mm, 125 mm,
150 mm myös puolipyöreä

Tarjoushinta

Kattopeltiä 2,5 jm,
3,5 jm ja 4,5 jm
suoraan varastosta

7€

alk.
/m 2
noutohinta, musta

Kokkola Jäniskatu 11, puh. Mauri 0400 568229, Kai 0400 563732

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

Kuljetusliike Hotakainen Oy

KOKKOLAN LUKKO

Halsua, puh. 0400 269048

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

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

RAUHALLISTA

&KODIKASTA

JOULUA

kreivitalo.fi

PIA ANTTILA
HEIDI PORKOLA
ERKKI HUHTALA
JAN LILJEDAHL

0400 131 990
045 648 4032
0400 821 235
044 524 7800

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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YLÖSNOUSEMUKSEN LAPSET

Tänä aamuna tein taas
pikavisiitin Fantasiamaahan.
Suosittelen sitä kaikille, joilla vain on avain ja pääsy sinne. Asumaan sinne ei kuitenkaan kannata jäädä. Se ei ole
suositeltavaa kenellekään.
Se satunnainen piipahtaminen sinne piristää niin kummasti harmaata arkielämää.
Niinpä siis pujahdin sinne
kesken aamukahvin juonnin. Saattanet kysyä, että
mikä kumma sinne vetää.
Salaisuus on siinä, että siellä
tapaa todella mielenkiintoisia ihmisiä ja heiltä voi oppia
oikein viisaita ajatuksia. tahtoo, että hänen omansa
Näin kävi taas tänä aamuna. ymmärtävät asioiden todellisen laidan. Tämän maailTallustelin siellä pienen man ihmiset pitävät fyysistä
tovin, ja ei mennyt kauan- kuolemaa kaiken loppuna.
kaan, kun vastaani tuli lem- Taivasten valtakunnan lappeän näköinen mieshenkilö. sille se ei ole kaiken loppu,
Taisin olla hieman allapäin vaan kaiken alku. Eihän Hän
ja mietteliäännäköinen kun luvannut omilleen helppoa ja
hän ensitöikseen kysyi syy- kärsimyksistä vapaata elätä mietteliääseen olotilaani. mää tässä nykyisessä maaPaiskasimme kättä reilun ilmassa: ”Tämän minä olen
miehekkäästi. Minä olen teille puhunut, että teillä
Johannes Lohduttaja, hän olisi minussa rauha. Maaesitteli itsensä ja kysyi omaa ilmassa teillä on ahdistus;
nimeäni. Tällainen hiljainen mutta olkaa turvallisella
ja nöyrä suomalaismies kun mielellä: minä olen voittaolen, niin vastasin, että ihan nut maailman.” (Joh. 16:33)
Jussi vaan. No, mikä miehen
mieltä vaivaa, hän kysyi. Kaikissa tällaisissa koeHänen luottamustaherättä- tuksissa Mestari kehottaa
vän olemuksensa takia roh- omiaan elämään ja toimikenin oitis kertoa mieltäni maan Valtakunnan arvojen
painavan asian.
mukaisesti. Hänen lapsillaan
on runsaasti elämää kantaKerroin miten uskovia on via voimia. Suurin niistä on
viime aikoina surmattu kirk- anteeksiantamisen voima.
koihinsa jopa sivistyneessä, Lapset, jotka osaavat antaa
länsimaisessa demokratias- anteeksi, jopa vainoojilsa. Miten sellainen on mah- leen, todella elävät niiden
dollista? Monet muutkin arvojen mukaisesti: ”Käytovat ymmällään. Uskosta täytykää vain Kristuksen
osattomatkin kyselevät mei- evankeliumin arvon mukaidän Jumalamme voimatto- sesti, että minä, tulinpa sitmuutta tällaisten asioiden ten teidän tykönne ja näin
edessä. Hetken mietittyään teidät tai olin tulematta,
hän antoi vastauksen. Ulko- saan kuulla teistä, että te
puoliset eivät näitä asioita pysytte samassa hengessä
ymmärrä, eikä heidän tar- ja yksimielisinä taisteletvitsekaan. He näkevät asiat te minun kanssani evanoman, rajoittuneen ymmär- keliumin uskon puolesta,
ryksensä mukaan. Mestari vastustajia missään kohden

Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä
Kristuksessa Jeesuksessa.”
(Room. 6:5-11)

säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille
pelastuksen merkki, merkki
Jumalalta. Sillä teidän on
suotu, Kristuksen tähden, ei
ainoastaan uskoa häneen,
vaan myös kärsiä hänen
tähtensä.” (Fil. 1:27-29)
Todelliset ylösnousemuksen lapset eivät menetä uskoaan tällaisinakaan hetkinä.
He eivät loittone Herrastaan,
vaan päinvastoin kasvavat
yhä tiiviimmin yhteen Hänen
kanssaan:
”Sillä jos me olemme
hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä
kuolemassa, niin olemme
samoin myös yhtäläisessä
ylösnousemuksessa, kun
tiedämme sen, että meidän
vanha ihmisemme on hänen
kanssaan ristiinnaulittu,
että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää
syntiä palvelisi, sillä joka
on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
Mutta jos olemme kuolleet
Kristuksen kanssa, niin me
uskomme saavamme myös
elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin
hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
Sillä minkä hän kuoli, sen
hän kerta kaikkiaan kuoli
pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää

Vaino ja painostus kohtaa
myös helppoon elämään tottuneita lapsia. Ne, jotka elävät
Herransa seurassa, näkevät
nenänpäätänsä pitemmälle,
eivätkä tästä hätkähdä. He tietävät ja ymmärtävät, että heidän vapautuksensa hetki on
lähellä: ”Katso, minä sanon
teille salaisuuden: emme
kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan
soidessa; sillä pasuuna soi,
ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen
pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän
kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu
se sana, joka on kirjoitettu:
’Kuolema on nielty ja voitto
saatu.’ ’Kuolema, missä on
sinun voittosi? Kuolema,
missä on sinun otasi?’ Mutta kuoleman ota on synti, ja
synnin voima on laki. Mutta
kiitos olkoon Jumalan, joka
antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta!” (1 Kor.
15:51-57)
Johanneksen täytyi jatkaa
matkaansa. Oli kiva jutella,
hän sanoi. Kehotti kertomaan
tästä muillekin. Lupasin kertoa. Palasin reaalimaailmaan
siinä aamukahvin ääressä. Oli
hieman päässyt jäähtymään,
mutta eipä se haitannut.
Ylösnousemusterveisin
Juhani Pitkäkari

Hyvää
!
Joulua

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

Indolantie 4 - KOKKOLA
MITSUBISHI

edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!
Myös laaja valikoima
vaihtoautoja!

Jeesus, koko maailman valo
Sairastuin ja kuulin lääkärien suusta inhimillisesti
toivottoman diagnoosin.
Vuosia ennemmin olin tullut
uskoon. Elämänkokemukseni ja tunteeni huusivat, että
Jumala on ankara ja poissaoleva. Jumalakuvani oli
väärä. Nukkuminen oli ainut
pakokeino tuskaan. Jumala nosti minut pimeydestä
näyn kautta. Ymmärsin,
että Jeesus tietää ja välittää
mitä minulle ja perheelle
kuuluu, ja että Hän on maailman Valo! Kuukausia kuljin kuin irti maasta. Jeesus
ilmestyi myöhemmin unessa. Tätä kohtaamista en voi,
enkä halua unohtaa. Jeesus
on todellinen, hyvä, rakastava ja pyhä Jumala. Hän
ei rankaise tai opeta meitä
sairaudella, Jeesus maksoi
koko maailman syntien rangaistuksen omalla verellään.
”Veren voima vahvistaa

ketä uskoo ja kuuntelee.

Päivi Kinnunen tietää, että Jeesus välittää.
sinun jalkasi”, kuulin lupauksen yöllä vuosia sitten
sairaalasta kotiuduttuani ja
heikossa kunnossa ollessani. Aloin siitä lähtien tutkia
mitä Raamattu sanoo erityisesti parantumisesta, mutta
kaikesta muustakin.
13 vuotta on kulunut ALS
diagnoosista ja viimeisinä

vuosina on läpikäyty kovia
aikoja. Katse on pidettävä Jeesuksessa ja Jumalan
lupauksissa, etten vajoa
pimeään. Haluan puhua
totuuden puolesta, samalla
tietäen, että osalle ihmisistä mitkään todisteet eivät
riitä. Jokaisella on Jumalan antama vapaus päättää,

”Mitä tahdot, että minä
sinulle tekisin?” (Luuk
18:41), kysyy Jeesus tänäänkin sairaalta, ahdistuneelta,
stressaantuneelta, yhteiskunnan ulkopuolelle jääneeltä,
lapselta, nuorelta, vanhukselta ja jokaiselta, joka Häntä tarvitsee. Hänen sanansa
ja lupauksensa saa ottaa
omakseen kirjaimellisesti,
lapsenkaltaisesti, niinkuin
on kirjoitettu! ”Sillä kumpi
on helpompaa, sanoako:
’sinun syntisi annetaan
sinulle anteeksi, vai sanoa:
’Nouse ja käy’? ” (Matt 9:5)
Kristinuskon kallein ja ikuinen helmi on iankaikkinen
elämä. (1. Joh. kirje 5:20)
”Hän on totinen Jumala ja
iankaikkinen elämä”.
Päivi Kinnunen
Lohtaja

Rauhallista Joulua &
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Mahdottomasta
mahdolliseksi

Hyötylahjat Hartmanilta!

Kari O. Niemi
Kotimaiset
perusmaalit
Design tuoteperhe
Design 3 pohjamaali
Design 20 remonttimaali
Design 7 sisustusmaali

1862
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• Keväällä sulavien lumien aiheuttamat
kosteusvauriot.
• Nurmikon ja istutusten rikkoontuminen.
• Rankkasateiden tuomat ongelmat
kattorakenteille.
Kolmannes asiakkaistamme teettää
kattoremontin talvella.

Kokkolan yksikkö

Mahdottomien tilanteiden edessä olemme monesti
myös ihmisten maailmassa.
Eräs heistä oli juutalaisen
kansan kantaisä Abraham,
joka isättömänä katseli iälliseksi tullutta vaimoaan,
jonka ei enää uskottu kykenevän synnyttämään. Jumalan sana kuitenkin osoitti
mahdottoman mahdolliseksi: ”Onko mikään Herralle
mahdotonta? Tähän aikaan
minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on
silloin poika.” Abrahamin
elämän todellisuus muuttui
sen Jumalan edessä, ”joka
kuolleet eläviksi tekee ja
kutsuu olemattomat, ikään
kuin ne olisivat.”

Näyttää siltä, että jouluvalmistelut alkavat vuosi vuodelta aikaisemmin; varsinaista juhlapäivää edeltävän
valmisteluajan puitteissa on
saatava kaikki juhlaan liittyvä valmiiksi. Vapahtajamme
Jeesus syntyi hetkenä, jota
olemme tottuneet kutsumaan
ensimmäiseksi jouluksi; tätä
joulua oli valmisteltu kahden
tuhannen vuoden ajan. Joulun sanoma on evankeliumi,
siis ilosanoma Jeesuksesta,
jonka Jumala julisti jo Abrahamille kertoen: ”Sinussa
kaikki kansat tulevat siunatuiksi.”
Abrahamin kohdalla mahdoton tuli mahdolliseksi ja

’ Taivasten valtakunta on
verrattavissa kuninkaaseen,
joka valmisti häät pojalleen..’ (Matt.22:1)
Kuninkaan pojan häitä jo
valmistellaan ja sinuakin
kutsutaan juhlaan. Riippuu
sinusta, otatko kutsun vastaan.

Talviremontilla vältät:

06 2410 2686

155

Ja niinpä Hän lähetti enkelinsä neitsyt Marian tykö
Nasaretin kaupunkiin välittämään tämän ihmeellisen
viestin: ”Ja katso, sinä
tulet raskaaksi ja synnytät
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.”
Tämä kuulosti Mariasta
mahdottomalta ja hän kysyi:
”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä
mitään tiedä?” Enkelin vastaus ratkaisi Marian ongelman: ”Pyhä Henki tulee
sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut.”
Ja tässä on ratkaisu myös
meidän mahdottomiin tilanteisiin. Mahdottomasta tulee
mahdollista Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Se, mikä on
ihmisille mahdotonta, se on
tämän seurauksena alkoi Jumalalle mahdollista.
pitkä matka Betlehemiin,
jossa syntyisi Jeesus Messi- Usko Jumalaan ja luottaas, koko maailman syntien mus Hänen mahdollisuuksovittaja. Syntiinlankeemuk- siinsa tekee mahdottomasta
sen seurauksenahan koko mahdollista. Jeesus sanoi:
ihmiskunta, jokainen meis- ”Jos teillä olisi uskoa sinatä, joutui eroon Jumalasta pinsiemenenkään verran,
ja iankaikkisesta elämästä niin te voisitte sanoa tälHänen yhteydessään. Koko le vuorelle: siirry täältä
ihmiskunta oli mahdottoman tuonne´, ja se siirtyisi, eikä
edessä, sillä syntisyytensä mikään olisi teille mahdotähden ihmisen oli mahdo- tonta.” Ensimmäisenä joutonta päästä takaisin ennal- luna mahdoton tuli mahdolleen asetettuun suhteeseen liseksi. Jumala tuli ihmiseksi
Luojansa kanssa. Jumalalla ja avasi ihmiselle tien Jumaoli ratkaisu tähän mahdot- lan yhteyteen; sen Jumalan,
tomuuteen, välimies Jeesus jolle kaikki on mahdollista.
Kristus. Raamattu vakuuttaa: Tulkoon ihmeet mahdollista”Sillä mikä laille oli mah- va uskon todellisuus sinundotonta, koska se on lihan kin kotiisi tänä jouluna!

Oletko valmis kuninkaan
pojan hääjuhlaan?

Tilaa katto hyvän
sään aikana!

SOITA

Olet varmaan kuullut kerrottavan, että kimalaisen
ruumiinrakenne ei sovellu
lainkaan lentämiseen. Näin
ollen sen ei siis pitäisi periaatteessa lainkaan lentää,
mutta kuten olemme kaikki huomanneet, kimalainen
ei näytä välittävän näistä ulkopuolisten arvioista,
vaan iloisesti suristen lentää
kesäisillä laitumilla tehden
mahdottomasta mahdollista; lentäen kenties tälläkin
hetkellä Betlehemin lumettomissa maisemissa.

kautta heikoksi tullut, sen
Jumala teki, lähettämällä
oman Poikansa syntisen
lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden…”

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Oikein Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2018

Blaxar Oy, puh. 0405949496
www.blaxar.fi

Kuten Raamatussa voimme
lukea juhlaan pitää pukeutua
juhla-asuun ja ainut puku,
mikä kelpaa on Jeesuksen
verellä puhdistettu puku.
Etkö sinäkin ystäväni haluaisi tehdä uuden hääpuvun
tilauksen? Nämä taivaalliset
häät ovat niin ihanat, että
niitä varten kannattaa tehdä
valmisteluja. Näistä häistä
ei tule iloa puuttumaan. Et
tule koskaan katumaan, jos
haluat varata juhliin paikan.

häävaatteet. Kaikkia kutsutaan juhlaan, mutta harvat ottavat kutsun vastaan.
Ethän sinä ystäväni kuulu
siihen joukkoon, joka ei ota
kutsua vastaan? ’Hän lähetti palvelijansa kutsumaan
häihin kutsuvieraita, mutta
nämä eivät tahtoneet tulla.’

Aikaisemmassa lehdessä
kysyin, onko pukusi puhdas, koska Jeesus tulee pian.
Tänään kysyn, haluatko tehdä pöytävarauksen hääjuhlaan? Jeesus rakastaa sinua,
haluaa pelastaa ja antaa
uuden elämän sekä puhtaat

’Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa
minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei
näin olisi, sanoisinko teille,
että mene valmistamaan
teille sijaa? Vaikka minä

menenkin valmistelemaan
teille sijaa, tulen takaisin
ja otan teidät luokseni, että
tekin olisitte siellä, missä
minäkin.’(Joh.14:1-3)

keskusteluja ystävien kanssa on käyty. Kiitos teille
jokaisesta hetkestä, jonka
olen saanut jakaa kanssanne. On ollut mahtavaa, kun
olen saanut elää Jeesuksen
kanssa kertoen hänen suurista teoistaan. Hän tahtoo
muuttaa sinunkin elämäsi,
antaa ilon, toivon ja elämisen
arvoisen elämän.

Pian vietämme taas joulua,
Jeesuksen syntymäjuhlaa,
joten on aihetta juhlaan.
Jeesus on paras joululahja
meille, Hän syntyi vaatimattomaan talliin ja seimeen
minua ja sinua varten. Otat- Ihanaa joulun odotusta, jouhan vastaan tämän parhaan lurauhaa ja siunausta uudelle
vuodelle! Lämmöllä siuja kalleimman lahjan?
naten kaikkia teitä. Voikaa
Vuosi on Kokkolassa on hyvin!
Toivoo Toini Sievänen
taas mennyt. Monia ihania

Kristillinen AJAN FAKTA

Kuka on joulumme Herra?
Risto Nikula
Olen jo siinä iässä, että
voisin hyvinkin alkaa kertomaan niistä vanhoista hyvistä ajoista, jolloin kaikki oli
paljon paremmin kuin nykyään. No, mikä tai kuka sitten
on tämän nykyisen huonomman tilanteen saanut aikaan?
Voisiko ajatella, että syyllisiä olemme juuri me, jotka
olemme päästäneet kaiken
hyvän rappeutumaan? Olemme mukautuneet tämän ajan
henkeen niin, että emme sitä
edes itse aina havaitse, saa- pukki, jouluruuat ja tontut,
tikka myönnä.
siinä oli ja on useimman suomalaisen joulu, eikä siihen
Onko joulu nykyään toisen- osata ottaa Jeesusta mukaan.
lainen, kuin 1950-luvulla? Kaikki muu oli hienoa ja
Joulun sanoma, maailman ihanaa joulussa, mutta juhsyntien sovittajan synty- lan päähenkilö työnnettiin
mästä, on pysynyt samana jo kiusallisen outona syrjään,
pari tuhatta vuotta. Nykyisen yleensä.
ja 50-luvun mahdollisessa
erossa on kysymys siitä, Kaikella on aikansa, on
minkä osan joulun Herra, aika rakentaa ja aika repiä
Jeesus Kristus, saa joulun rakennettu alas. Näin sai
vietossamme. Lapsena meil- käydä meidänkin perheesle kelpasi kaikki yleiset ja sä. Jeesus löysi paikkansuvun omat kehitellyt tradi- sa perheemme joulussa,
tiot luomaan joulun tunnel- Hän Sanan mukaisesti tuli
maa ja myös pelon sekaisia itse juhlaamme. Tonttujen
ajatuksia sekä epäilyksiä.
kuvat olivat ensimmäiset
Kuin luonnostaan minunkin sivuun jäävien joukossa.
lapsuuden jouluun kuuluivat Kun olimme vaimoni kanssa
pukit ja tontut, joten siinä- molemmat päässeet osallikin mentiin yleisen linjan siksi Jeesuksen Kristuksen
mukaan. Sitten kuin auto- ansiosta Golgatalla, pääsimmaationa tuo perinne siirtyi me tuntemaan itse Totuuden.
aikustuttuani omaan perhee- Emme enää halunneet näillä
seeni. Ja niinkuin yleensä, tonttusaduilla pitää lapsiamtottelemattomat vanhemmat me valheellisessa uskossa.
vaativat lapsiltaan tottele- Joulun evankeliumin luku
vaisuutta erityisesti joulun tuli yhteisen jouluaterian
lähestyessä. Eihän pukki alkuruuaksi ja kristilliset
pahoille tuo lahjoja. Lahjat, joululaulut kaikuivat lasten

JOULUKUU 2017 15

Juhlan
aihetta
Sari Essayah

ja vanhempien suista.
Lujassa meissä ovat tottumukset ja tavat. Vieläkin
meillä on kuusi ja joulukoristeet, ilman tonttuja.
Sen tunnustan, että pukki
käy meillä jakamassa lahjat meille lapsenmielisille
ja lastenlapsille. Myönnän
joskus näkeväni pikkulapsen silmistä hänen pelokkaan
epävarmuutensa ja tunnen
piston sydämessäni. Kumpaa
tuo lapsi oikeastaan pelkää ja
kunnioittaa enempi, pukkia
vai Jeesusta. Kumman minä
pappana haluan hänelle tarjota, totuuden vai tradition
edustaman satumaailman?
Tottakai totuus Jeesuksessa
on ainoa vaihtoehto, miksi
siis kuitenkin teen sitä, mitä
minä en tahdo?
”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja
vanhurskas, niin että hän
antaa meille synnit anteeksi
ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1.Joh.1:9
Joulun Herra siunatkoon
sinunkin joulusi ja elämäsi.

Rauhallista ja
Siunattua Joulua
sekä menestystä
vuodelle 2018

Suomalaistunut, ranskankielisestä Kanadasta
kotoisin oleva juristi, konsultti ja seminaaripuhuja
Andre Noel Chaker kertoo kirjassaan ”The Finnish
Miracle” puhujamatkastaan
kovia kokeneessa Malissa,
Afrikassa.
Hän halusi kuulijoidensa
täyden huomion ja aloitti
tarinansa kertomalla terveisiä toisesta suuresta afrikkalaisesta maasta, jonka
nimi on Suomi. Kaikki olivat kerrankin hiljaa. Yksi
nuori kaveri keskeytti heti
ja kysyi, miksi te kutsutte Suomea afrikkalaiseksi maaksi, Suomihan on
maantieteellisesti pohjoisessa. Chaker jatkoi historian esimerkillä:
–Väestöä piinasivat ankarat nälkävuodet 150 vuotta
sitten, ainakin joka kymmenes suomalainen kuoli
nälkään. Siellä käytiin sata
vuotta sitten sisällissota,
joka asukaslukuun suhteutettujen uhrien määrällä mitattuna oli maanosan
verisin. Toisessa maailmansodassa pieni maa joutui
taistelemaan vapautensa
säilyttäen ylivoimaisia diktatuureja vastaan, ja asutti
noin 400 000 siirtolaista
olosuhteissa, joissa infrastruktuuri oli pommitettu,
tuotantokoneisto vanhanaikainen, sotakorvaukset
maksettavana, rintamamiehet, osa pahasti haavoittuneita, sopeutettavana,
poliittisesti epävakaat olot
ja maa täynnä aseita.

Tämä kuulosti jo tosi afrikkalaiselta. Nyt Suomi on
kilpailukyvyltään maailman
kärkimaita, jossa on maailman paras perusopetus, ja
se on lähes kaikissa yhteiskunnan kehittyneisyyttä
mittaavissa indikaattoreissa
maailman 10 parhaan kärkiryhmässä. Puhe inspiroi
kuulijat näkemään, että ehkä
heidänkin asiansa voivat tulla kuntoon, jopa nopeammin
kuin 150 vuoden aikana.

Siniristilipuissa nimenomaan risti muistuttaa edeltävien sukupolvien ymmärtäneen, että koko olemassaolomme ja menestyksemme kansakuntana perustuu
Jumalan armoon ja hyvyyteen. Suomen kohtalon hetkissä koko kansa presidentin johdolla rukoili ja huusi
Jumalan puoleen ja Jumala
turvasi olemassaolomme ja
itsenäisyytemme ja nosti
pienen kansamme lyhyessä ajassa hyvinvointivaltioiden eturiviin. Älkäämme unohtako siniristilipun
sanomaa isänmaan juhlavuonna!

Kuulun sukupolveen, jolle itsenäinen Suomi, rauha
ja hyvinvointi ovat olleet
itsestäänselvyyksiä. Sellaisina niitä ei kuitenkaan tulisi
ottaa, vaan aika ajoin pitää Sari Essayah, kansanedusarvioida, mitkä asiat ovat taja, pj. KD
synnyttäneet meidät kan- sari.essayah@eduskunta.fi
sakuntana, auttaneet meitä
säilyttämään itsenäisyytemme ja miten turvaamme tulevaisuutemme.

- Teemme Tilaa -

www.kokkoinvest.fi

Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16
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LUE TOTUUS!
WinCapistasta ja sen lopettamisesta
Suomen viranomaisten toimesta
lakeja ja ratifioituja kansainvälisiä

Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

sopimuksia loukaten.
Kirjakaupoissa...........................65€
tai tilaa: fincapitals@gmail.com
Asiantuntevaa
palvelua!

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

Toivotamme asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua!
Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus

Rantakatu 21, KOKKOLA - Puh. 06 8224009

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

AJATPA MÖNKIJÄLLÄ
TAI KELKALLA

Sis. salaatti voileipä, limsa
0,3l/maito/vesi ja kahvi

€
0
0
9
9
,
,
6

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi
TERVETULOA!

POLARIS MÖNKIJÄT JA KELKAT MEILTÄ
Kypärät, ajokengät, hanskat, suojpanssarit, sekä muut ajovarusteet!

– HUOLLOT
– VARAOSAT
– TARVIKKEET

Myös
moottoripyörien
huollot, varaosat
ja korjaukset!

INDOLANTIE 4, KOKKOLA
P. 06-831 4685. 050 3378212

Toivotamme kaikille
Hyvää ja Rauhaisaa Joulunaikaa!

KOSILANKATU 2, KOKKOLA
puh. 06-8225483
Avoinna 8.15 - 16.30

2p no txt
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Sara Sofia Kotaniemi

”Ilosanoma kosketti sydäntäni”
Eero Ketola
ei voinut sitä estää. Tulin
uskoon huhtikuussa vuonna
2014. Elämäni muuttui.

Australiassa asuva Sara
Sofia Kotaniemi on uskonut
Jumalaan lapsesta saakka.
–En kuitenkaan ymmärtänyt, miten Jumalan kanssa voi olla henkilökohtaisessa suhteessa. Kaipasin
todellista läheisyyttä Hänen
kanssaan.
Sara Sofia Kotaniemi kasvoi kristillisessä kodissa.
–En muista sellaista aikaa
milloin en olisi uskonut
Jumalaan. Mutta, vaikka
uskoin Jumalaan, minä en
ymmärtänyt miten Hänen
kanssaan voi olla henkilökohtaisessa suhteessa. Olin
12 –vuotias, kun aloin todella kaipaamaan todellista
läheisyyttä Hänen kanssaan.
Sara-Sofia kirjoitti päiväkirjaansa. - ”Jumala, minä
haluan tuntea sinut”.
Vuodet kuluivat ja aloitin lukemaan Raamattua
ja kuuntelemaan kirkossa
uudella tavalla. Pyhä Henki
oli jatkuvasti paljastamassa uusia asioita minulle ja
ymmärsin jotain, mitä en
ollut ennen ymmärtänyt.
Jumalan sana, evankeliumin
viesti kosketti minun sydäntäni. Tiesin, että olin syyllinen Jumalan edessä ja että
Jeesus on ainoa toivoni.

Musiikki kiinnostaa

Sara Sofia Kotaniemi asuu vanhempiensa kanssa Australiassa, Brisbanessa. Hänen vanhempansa ovat kotoisin
Oulusta.
koska sieluni huuto oli:
”Minä haluan”. Mutta, siiKohti uutta elämää nä hetkessä vihollinen yritti
panna pelkoa sydämeeni ja
Sara-Sofia oli Brisbanessa, lannistaa minua. Äiti oli viekirkossa. Seurakunnan pas- ressä rukoilemassa ja minä
tori Heikki Kivimäki lopetti uskon, että Jumala nosti
minut tuolista ylös ja antoi
puheensa.
–Hän kysyi:”Onko täällä voiman kävellä alttarille,
ketään kuka haluaa antaa vihollisen valheiden ja iskuelämänsä Jeesukselle?” Olin jen keskellä. Minä halusin
rukoilemassa ja itkemässä, seurata Jeesusta ja mikään

Sara Sofia Kotaniemi opiskelee sairaanhoitajaksi.
– Australiassa on mahtavaa
elää. Täältä löytyy ihmisiä
niin monista eri kulttuureista. Minulla on kavereita joka
puolelta maapalloa. Rannat
ja sademetsät ovat todella
kauniita. Täällä paistaa aina
aurinko.
Sara Sofia vastaa nopeasti
kysymykseen onko hänellä
harrastuksia.
–Tällä hetkellä huoneessani
on sello, kitara, mandoliini, ukulele, ja harmonikka.
Halun oppia miten soittaa
niitä kaikkia. Mutta kyllä
laulaminen on minun lempiharrastukseni. Seurakunnassa laulan ja soitan ylistysryhmän kanssa ja joskus
avaan meidän iltatilaisuudet. Keräännymme jouluna
yhteen sukulaistemme kanssa. Laulamme joululauluja,
luemme jouluevankeliumin
ja nautimme perinteellisiä
jouluruokia. Ulkona ei ole
lunta eikä hankia vaan hellettä ja papukaijojen kirskuntaa.
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HENKILÖKUVASSA

Oona Kastren
Minkälaista henkilöä
kiinnostavat sekä maatilan
perustaminen että moottoriurheilu? Ei ehkä heti
arvaisi, että mielenkiinnon
kohteiden taustalla on 15
vuotias kokkolalainen nuori
nainen, Oona Kastren.
Oona kertoo elämästään
seuraavasti:
– Mun elämään kuuluu
moottoriurheilu ja paras
harrastus ikinä on autourheilu esim. ralli, talvisprintti ja rata-autoilu.
Katringin ajaminen kuuluu
koko perheelle ja suvulle
kesällä ja talvella.
Oona käy ruotsinkielistä yläastetta 9. luokkaa ja
tulevaisuuden suunnitelmat
värittyvät selkeästi auto- –Koulun kannalta yritän
urheiluun ja maatilan perus- päästä maatilakoulun läpi ja
tamiseen liittyen.
perustaa siskon kanssa oman
maatilan.
–Haluan päästä pitkälle
autourheilussa. Tavoittee- Miksi haluat perustaa maana olisi päästä ulkomaille tilan?
ajamaan kilpaa. Yläasteen
jälkeen yritän hakea Pietar- –Olemme siskon kanssa
saareen maatilakouluun tai eläinrakkaita ihmisiä ja tykäsitten Kokkolaan autoalalle. tään hoitaa lehmiä. Ollaan

suunniteltu ja ajateltu, että lisää, niin oppii yhä enemperustettaisiin maatila. Meil- män.
lä on kotona kolme hevosta
ja harrastan myös palvelus- Mitä asioita kuuluu sinun
jouluusi?
koiran kouluttamista.
–Vietämme joulua yhdesMiten aiot saavuttaa haa- sä kotona perheen kanssa.
veesi siitä, että menestyt Meidän jouluun kuluu se,
kansainvälisesti auto-urhei- että kaikilla on joulurauha
ja hyvä mieli.
luun?
–Treeniä ja nopeutta vaan

Rauhallista Joulua
ja Onnea tulevalle
vuodelle!
www.botniaprint.fi
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VAIN YKSI LAHJA

Marja Toukola

”Pako, pako!” Näin huutelivat albaanilapset peräämme, kun kävelimme Surrelin
muslimikylän vuoristomaiMyös Asematie 9, KANNUS
semissa. Pako tarkoittaa
pakettia. Joskus huutelu sai
meidät harmistumaan. Kyse
oli joulunaikaan jaettavasta lahjasta, ja pitkin vuotta
Tervehdys
Värisilmä
huutelulla muistutettiinkin,
auttaa
Värisilmä-liikkeestä! saadaanko paketti jälleen
tulevana jouluna. Tiesimme
Tervehdys Värisilmä-liikkeestä!
Tarjoamme remontoijille ja uuden kodin
lähetystyöntekijöinä, että
Tarjoamme remontoijille ja ja uuden kodin rakentajille räätälöidyt palvelut
rakentajille
räätälöidyt
palvelut ja
ja laadukkaat
tuotteet
lattiasta kattoon.
lahja oli arvokas, ainut lahja
laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon.
lapsille, jotka asuivat AlbaTUOTTEET
PALVELUT
MMLEA
•TUOTTEET
Keraamiset laatat
• Maalitohtori
E
L
niassa pääkaupunkiseudun
E
L
PALVELUT
• Keraamiset
laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Tunnetila suunnittelupalvelu
AIDO
PALV
ATTIT
lähistöllä olevissa kylissä,
• Lattianpäällysteet
www.tunnetila.fi
• Sisäja ulkomaalit
AMM
• Maalausja
• Seinänpäällysteet
• Maalaus- ja asennuspalvelut
Värisilmä-liikkeestä!
• Tervehdys
Lattianpäällysteet
Dajti-vuoren juurella.
tasoitetyöt
Tasoitteet ja ja
vedeneristys••Tasoitteet
tuotteet
ja laadukkaat
tuotteet lattiasta kattoon.•
vedeneristystuotteet

Asennuspalvelut

Tarjoamme remontoijille ja ja uuden kodin rakentajille räätälöidyt palvelut

Monena vuonna onnistuimme hankkimaan EurooRunsas
pasta eri lähetysjärjestöjen
käytäväavustuksella kenkälaatikon
kokoisia lahjoja, ”Operaatio
mattoJoulun lapsi” -keräyksestä.
valikoima.
Laatikkojen sisältö suorasTule
taan ihastutti. Sieltä löytyi
valitsemaan
syötävää, leikkikalu, papeomasi!
ria, kyniä ja piirustustarvikkeita. Joskus lapset olivat
Tervetuloa tutustumaan, kahvipannu on kuumana!
ETU!
kirjoittaneet
erikielisiä, kauTervetuloa tutustumaan,
kahvipannu
on
kuumana!
loa
tu
Remontoijille ja rakentajille
Yhteistyöterveisin Terve maan.
20% alennuksen
Paljon
tapetteja
niita
viestejä
tuntemattomalstu
myönnämme vuonna 2016
ntatutu
henkilöku
Värisilmän Yh
US!
JOalennuksen
teistyötestyrvöteeisrvineisin
le paketin saajalle.
TAR20%
MME
VELE LLA

PAL ATTITAIDO
AMM

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

PALVELUT
• Maalitohtori
• Tunnetila suunnittelupalvelu
www.tunnetila.fi
• Maalaus- ja asennuspalvelut

ETU!

Remontoijille ja rakentajille

myönnämme vuonna 2016
normaalihintaisista

-50% -60%Värisilmän henkilökunta

Värisilmä-tuotteista.

Yhtei
nta
Värisilmän henkilöku

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

Satojen pakettien jakaminen ennen joulua oli haasteellinen tehtävä. Jouduimme peittämään tilautomme
ikkunat pakettien kuljetuksen ajaksi. Paras aika

Sandkvist & Co Oy

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2018!

Toivottaa: Huusholli Keittiöt

varastointiin oli pimeän tultua, jolloin siirsimme pahvilaatikot omaan autotalliimme Surrelin kyläkoululla.
Kyselijöille emme koskaan
uskaltaneet vastata rehellisesti, onko meillä lahjoja
vai ei. Tiedon levitessä liian laajalle moni olisi jäänyt
ilman lahjaa.
Joulujuhlapäivänä koulun tilat täyttyivät lapsista

ja nuorista, osa väestä jäi
ulkopuolelle. Lapset odottivat lahjaa, mutta aina ensin
pidimme joulujuhlan näytelmineen.
Sitten jaoimme lahjat. Joskus jakaminen oli hankalaa, lähes kaaottista. Mutta
koskaan kukaan ei jäänyt
ilman joululahjaa. Euroopasta liikkelle lähtenyt lahja laskettiin lasten syliin, ja

jotkut lähtivät juosten kotiin
avamaan omaa pakettiaan.
Tänä jouluna jälleen yksi
lahja riittää meille kaikille.
Jumala lähetti kalliin lahjansa: oman poikansa Jeesuksen. Hänessä meillä on
kaikki, mitä tähän elämään
- ja iankaikkisuuteen - tarvitaan.
Ota lahja vastaan.

Miesten kristillinen
kuntopiiri alkaa!
Miesten yhteiskristillinen –Yhdessä tekemällä kuntokuntopiiri Actilifessä alkaa harjoituksia tämä on vieläpä
12.1.2018 klo 19.00 Kal- mukaavaa.
lentorilla. TERVETULOA
MUKAAN!
Ensimäinen kerta on tutustumisilta ja yhdessä katsomKaikkia miehiä kutsutaan me sitten miten jatkamme ja
nyt kohentamaan kuntoaan kuinka kuntopiiri saadaan
hyvässä seurassa.
monipuolisesti palvelemaan
–Ruumillisen kunnon lisäk- kohderyhmää ja mikä olisi
si myös sielumme saa virvoi- paras aika viikosta.
tusta, lupaa Hannu Ilmo- Tarkoitus olisi, että kerran
lahti joka tarjoaa ilmaisen pari viikossa olisi kristilliesittelyn miehille Actilifessä. sessä hengessä viettetty hetki
– Olen tarjonnut mahdol- kuntoilun parissa.
lisuutta eri ryhmille tulla
tutustumaan laitteisiimme Kysymykseen siitä, kuulja opastan samalla niiden laanko korkeatasoista laulankäyttöä, joten alottaminen taa kuntoilun lomassa, Ilmoon helppoa, Hannu jatkaa.
lahti vastaa salamykäisesti.

– Jaa, ei se mahdotonta
ole. Onhan sitä ollut tapana
laulaa, mutta vaatimus on,
että en laula kaikkia lauluja
yksin, toteaa Ilmolahti, joka
samalla toimii ohjaajana
illassa.
Joten laulutaitoiset ja taidottomat, nyt runsaana joukkona eri seurakunnista mukaan
kuntosalille tammikuun toisella viikolla perjantaina, ja
kunto nousee kohisten.

Radio PATMOS kuuluu Kokkolassa

101,7 MHz

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

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
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KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA
Viikko-ohjelma:
Su klo 11.00 Jumalanpalvelus
Ma klo19.00 Menora-kuoron harjoitukset
Ti klo 19.00 Sanan ja rukouksen ilta
Ke klo 12.00 Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
To klo 18.00 Kitarakuoron harjoitukset
Pe klo 18.00 Varkkikerho
La klo 19.00 RuksaOpen
Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00
Lähetystori: ma – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00
Pastorit:
Voitto Marjeta 045-650 8961
Jussi-Pekka Tahvanainen
Lähetystori: Pajakatu 2, 045-8633 434
Tulossa:
Pe 15.12. klo 19.00 Joululaulujen ilta, Korkialan sisarukset, Matti
Korkiala, Mervi Porkola, Riitta Hautamäki ja soitinryhmä, kakkukahvit,
ruokakorin arvonta (käsiohjelma 10 e)
Su 17.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla, Menora-kuoro ja Jippiisuperkipinät, lasten ja nuorten ohjelmaa, King`s Kids Heavenly Stars,
riisipuuro ja kahvitus
Ma 25.12. klo 18.00 Joulukirkko – laulamme yhdessä joululauluja
soitinryhmän säestyksellä, Voitto Marjeta
Su 7.1. klo 11.00 Ehtoollisjuhla ja Tahvanaisten perheen tulojuhla,
Voitto Marjeta, Menora-kuoro, sunnuntailounas ja kakkukahvit
Su 14.1. klo 18.00 Evankeliumin ilta, muusikkoevankelista Rauno
Karmitsa, Jussi-Pekka Tahvanainen, Voitto Marjeta
Su 21.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Timo Syrjälä, Jussi-Pekka
Tahvanainen
Su 18.2. klo 11.00 Lähetysjumalanpalvelus, Fidan toiminnanjohtaja
Harri Hakola, Voitto Marjeta, Kitarakuoro, lähetysuhri
Siunattua Vapahtajamme Syntymäjuhlaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2018

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari
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

HAKALAHDENKATU 88
Toimisto:
Avoinna ti-ke klo 10-12
p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

www.pietarsaarensaalem.fi

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

Viikko-ohjelma:
Tiistai

klo 13.00 Lähetyspiiri (joka toinen viikko)
klo 17-19 Vekkulit- lastenkerho (5-10v)
Keskiviikko klo 18.00 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai
klo 18.30 Koivuhaan Raamattu- ja keskustelupiiri
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)
Katso ilmoituksemme Kokkola- lehdessä

Tulevia tilaisuuksia:

Su 17.12. klo 18 Toivon Kipinä- joululaulujen Ilta Kuoron johdolla
Ma 25.12. klo 10 Joulukirkko, Rami Kaakinen ym.
Su 31.12. klo 11 Päiväkokous, musiikissa Minna & Esa
Su 7.1. klo 11 Ehtoolliskokous, Rami Kaakinen
Su 14.1. klo 11 Päiväkokous, Misa Kokkonen
Su 21.1. klo 11 Lähetyssunnuntain kokous, Voitto Marjeta
Su 28.1. klo 15 Olethan paikalla!- todistuskokous, Aino & Kaisa

Toivotamme Ajan Faktan lukijoille
Siunattua Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
Syntymäjuhlaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2018

Kuukauden 1 sunnuntai klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Kuukauden viimeinen sunnuntai 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

Ma - Ti klo 10 Rukousaamu
Ma
klo 18:30 Naisten liikuntavuoro Etelänummen koululla
Ke
klo 9:30 Raamattupiiri
To
klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
La
klo 18 Nuortenilta
Su
klo 11 Päiväkokous
Muut tilaisuudet:
10.12.2017 klo 16 Joululaulujen ilta
17.12.2017 klo 16 Seurakunnan Joulujuhla
21.1.2018 klo 11 Päiväkokous, Mari Palomäki Fidasta
Pietarsaaren Saalem toivottaa kaikille Vapahtajamme siunaamaa Joulua ja Uutta Vuotta 2018.
Tarkemmat ohjelmatiedot osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi
SAALEMIN LÄHETYSTORI JA KAHVIO
Jaakonkatu 25
Auki: ma - pe klo 11.-17. La 11.-15.
Tarjolla: Hyvä valikoma erilaisia käsitöitä ja kirppistuotteita.
Kirjoja ja äänitteitä ym. Kahvi ja pulla 2 e.

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

Su klo 11 Päiväkokous
To klo 19 Rukouskokous
La klo 10 -13 Kirpputori
Tervetuloa tilaisuuksiin!

2

Yht p. 0400 637 444
1

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

Kokkolan helluntaiseurakunta jakaa ilmaiseksi ylijäämäruokaa
halukkaille joka maanantai ja torstai klo 16-17. Yleensä saatavana
leipää ja muuta einestä. Kahvitarjoilu ja hartaus jakelun yhteydessä!
Osoite: Hakalahdenkatu 88, Kokkola.
Tervetuloa!

Kristillinen AJAN FAKTA
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Tiesitkö? Saat keittiökalusteet
kätevästi myös GIGANTISTA!

oulutalosta
J
Yllätysten

lahjaksi, itsellesi

Nouda
ilmainen
kuvasto!
Maksetut viulut
joululevy CD

Se nyt vaan on tyhmää
maksaa keittiösuunnittelusta!

19

90
kpl

Nina Åström:
Joulun kuningas CD

19

50
kpl

Varaa aika ilmaiseen keittiösuunnitteluun
osoitteesta www.gigantti/epoq

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

Jippii:
Ristin maa CD

19

50
kpl

Heikkilä:
Suomalainen messu CD

19

90
kpl

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

495
kpl

990

Tim Dowley:
Minun pieni raamattuni

16 kertomusta Vanhasta testamentista ja
23 kertomusta Uudesta testamentista.

kpl

Kaikki irti

joululahtaja! ostoksis

at
Parhaimmit!
lahjavink

Kaija Taival:
101 Rukousvastausta

Poikien
pyjama

13 56
(16,95)

Lahjat edullisesti

kanta-asiakkaan etuhintaan 31.12. asti.

HUOM!

alkuperäisestä
hinnasta.

11

96

(14,95)

Lisää tarjouksia ja lahjavinkkejä >>

KOKKOLA Isokatu 13
ma–pe 10–19, la 10–16
(suljettu 24.–26.12.)

24 7

AVAT TU!

-20%

Tyttöjen
yöasu

Aaltonen:
Päivähartauskirja

1950
kpl

Lahjavinkki

Ilon värejä aikuisten värityskirja

Tässä aikuisten värityskirja, jossa on myös sanomaa. Anita ja
Anna Polkutien houkuttelevien piirrosten lomassa on runoja,
ajatelmia ja ajatonta viisautta kirjojen Kirjasta

.

ON

YÖASUT ja
KYLPYTAKIT

erkkokau
nv
pp
di

kpl

a

Kaikki lasten

ai n e n m
tim
uo
Ko

ESIM.

1590

SHOP

ONLINE

390
kpl

.fi

/HalpaHalli

