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PÄÄKIRJOITUS

• 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 tunte-
  maan 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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Keijo Niskala

Muutos on mahdollinen
”Hyvää joulua!”
Näin tavataan sanoa kun 
tapaamme ystäviä joulun 
alla. Mutta onko kaikilla 
hyvä joulu. Tämän lehden 
sivuilla on tarinaa monen-
laisesta hädästä tänäpäivä-
nä, mutta myös avusta jonka 
Jumala on tuonut ihmisen 
elämään. Muutos on mah-
dollinen!
Henkilökohtaisesti sain 
näin joulun alla vuonna 
1987 itse kokea suuren 
muutoksen omassa elämäs-
säni. Sain nöyrtyä Jumalan 
edessä parannukseen ja 
vastaanottaa Jumalan suu-
ren armon. Joulun lapsesta 
tuli todellinen, tuli väkevä 
voima joka muutti koko  
elämäni ja koko perheen 
elämän. Muutos oli mah-
dollinen.

Näin kunnallispoliitiikas-
sa mukana olevana  minua 
kiinnostaa onko meillä 
Kokkolassa mahdollisuut-
ta muutokseen. Huumeon-
gelma on todellinen maa-
kunnassamme. Monet ovat 
siitä huolissaan. Se on hyvä, 
mutta riittäkö se. 
Tarvitaan  muuttavaa voi-
maa ihmisen elämään. 
Monet ihmisten esimerkit 
ja todistukset myös näissä 
ongelmissa kertovat, että 
Jumala on tuonut pysyvän 
muutoksen kun Jeesusta on 
huudettu avuksi! 
Sana sanookin tästä; ”Avuk-
sesi huuda minua hädän 
päivänä, niin minä tah-
don auttaa sinua, mutta 
sinun pitää kunnioitaman 
minua”. 
 Me kaikki olemme joskus 
elämän tilanteissa, jossa 
tuntuu, ettei tästä tilantees-
ta ole ulospääsyä. Sairaus, 
kuolema tai elämän paineet 
ovat raskauttaneet sydä-
memme. Minä rohkaisen 
kokeilemaan tuota Juma-
lan avuksi huutamista. Hän 
on elävä Jumala ei mikään 
puupökkelö tai kiviröykkiö 
mitä palvotaan. Jumalan 
antama muutos on mah-
dollinen.

Me näemme taas tänä jou-
luna pienen Joulun lapsen.  
Mutta näemmekö rikkiraas-
tetun kärsivän Kristuksen? 
Nämmekö sen sovituk-
sen syvyyden, minkä hän 
maksoi syntisyydestäm-
me. Olemmeko mitenkään 
valmiita regoimaan tähän 
suureen sovitukseen jonka 
Hän järjesti juuri sinulle ja 
minulle? Saataa olla, että et 
koe itseäsi syntiseksi, mutta 
Jumalan sana todistaa, että 
me kaikki olemme sitä. Me 
kaikki tarvitsemme sovituk-
sen synneistämme. Jeesus 
tuli vain syntisiä varten, 
siis meitä!
Suomi muuttuu. Euroop-
pa muuttuu. Tuntuu että 
nykyiset vallanpitäjät eivät 
välitä  kansasta, eikä kansan 
hädästä. Eletään jonkinnä-
köisessä suvaitsevaisuuden 
kuplassa ja Suomen alttaril-
la palaa uhri, joka uhrataan 

  –Vanhan Testamentin  jou-
luevankeliumi

Kansainvälisesti arvostettu, 
italialainen raamatunopetta-
ja Danilo Valla tunnetaan 
suomalaisissa Raamattua 
tutkivien kristittyjen kes-
kuudessa tutkintasarjastaan; 
”Raamattu on ihmeellinen” 
Tästä ihmeellisyydestä nyt 
joitakin ajatuksia seuraa-
vassa.

Kun tutkimme Vanhasta 
Testamentista esimerkiksi 
ennustuksia Jeesuksesta, 
niin on todettava että siel-
lä olevista profetaalisista 
kirjoituksista voi rakentaa 
pääkohdittain henkilökuvan 
Jeesuksen elämänvaiheista 
syntymästä kuolemaan ja 
aina ylösnuosemukseen asti.  
Raamattu on ihmeellinen!

Profeetta Jesaja on kir-
joittanut paljon ennustuk-
sia Jeesuksesta. Ilmeisesti 
hänen profetaalinen toi-
mintansa alkoi n.740 eKr ja 
joidenkin tietojen mukaan 
hänen aikansa päättyi mart-
tyyrikuolemaan vuonna 
698 eKr valtaan nousseen 
Manassen kaudella. Jee-
suksen syntymästä Jesaja 
kirjoittaa: ”Kansa, joka 
pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valkeuden; jotka 
asuvat kuoleman varjon 
maassa, niille loistaa val-
keus.  Sinä lisäät kansan, 
annat sille suuren ilon; he 
iloitsevat sinun edessäsi, 
niinkuin elonaikana iloi-
taan, niinkuin saaliinjaos-
sa riemuitaan.” (Jes 9:1-2) 

Luvussa 53 hän myös ker-
too Jeesuksen kärsimyksistä, 
aivan kuten ne siten aika-
naan toteutuivat.

Sakarja (n..500 eKr.) tuo 
Jeesuksen syntymän esil-
le Sakarjan kirjassa 9:9: 
”Iloitse suuresti, tytär Sii-
on, riemuitse, tytär Jerusa-
lem, sillä sinun kuninkaasi 
tulee sinulle! Vanhurskas ja 
auttaja hän on, on nöyrä ja 
ratsastaa aasilla, aasintam-
man varsalla.”
Myös  Sakarja 2. luku 10-13 

jakeet:   ”Riemuitse ja iloit-
se, tytär Siion! Sillä minä 
tulen ja asun sinun keskel-
läsi, sanoo Herra. Sinä päi-
vänä liittyy paljon pakana-
kansoja Herraan, ja he tule-
vat hänen kansaksensa, ja 
minä asun sinun keskelläsi, 
ja sinä tulet tietämään, että 
Herra Sebaot on lähettänyt 
minut sinun tykösi. Ja Her-
ra ottaa Juudan perintöo-
saksensa pyhässä maassa ja 
valitsee vielä Jerusalemin.”

Miikan kirja 5:1 on kirjoi-
tettu n 650 eKr: ”Mutta sinä, 
Beetlehem Efrata, joka olet 
vähäinen olemaan Juudan 
sukujen joukossa, sinusta 
minulle tulee se, joka on 
oleva hallitsija Israelissa, 
jonka alkuperä on muinai-
suudesta, iankaikkisista 
ajoista.”

Nämä oli kirjoitettu sato-
ja vuosia ennen Jeesuksen 
syntymää Jumalan tuolle 
ajalle antamien profetioi-
den kautta. Nyt nämä saam-
me lukea toteutuneena, ja 

lähes samoilla ilmaisuilla 
lausuttuna Uuden Testamen-
tin puolelta. Raamattu on 
ihmeellinen!

Jeesuksen syntymä oli Van-
hassa Testamentissa ilmoi-
tettu monissa muissakin koh-
dissa, alkaen jo 1. Moosek-
sen kirjasta, jos vain osaam-
me sen nähdä. Esimerkiksi, 
kun Jaakob siunaa poikiansa, 
hän kutsui poikansa ja sanoi: 
”Kokoontukaa, niin minä 
ilmoitan teille, mitä teille 
päivien lopulla tapahtuu. 
Juuda saa tämän profe-
taalisen siunauksen koh-
dalleen: Ei siirry valtikka 
pois Juudalta, eikä hallit-
sijansauva hänen polviensa 
välistä, kunnes tulee hän, 
jonka se on ja jota kansat 
tottelevat. Hän sitoo aasinsa 
viinipuuhun, viiniköynnök-
seen aasinsa varsan…”

Se, mitä Raamatussa jo 
Vanhassa Testamentissa on 
luvattu, niistä suuren osan 
tähän päivään mennessä 
olemme nähneet toteutu-
van ja lisää toteutuu kaiken 
aikaa. Siksi voimme todeta: 
Raamattu on ihmeellinen!

Tulevan joulun lähestyessä 
meillä on aihetta yhtyä tähän 
Luuk.2.13-14 iloon: ”Ja 
yhtäkkiä oli enkelin kans-
sa suuri joukko taivaallista 
sotaväkeä, ja he ylistivät 
Jumalaa ja sanoivat: ”Kun-
nia Jumalalle korkeuksissa, 
ja maassa rauha ihmis-
ten kesken, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto!”  

Taivaallista rauhaa ja siu-
nattua joulua lukijoillemme ! 

Raamattu on ihmeellinen

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme

Turvallista Joulua ja 
Menestystä Vuodelle 2019 

PAIKALLISTA 
PALVELUA 

JO 65 VUOTTA!

globaalin sanelun mukaan 
oman kansan vahingoksi. 
Ei tarvitse olla kummoinen-
kaan profeetta kun näkee 
mihin tämä kaiken maailman 
hullutus johtaa kun käydään 
sotaan Jumalan luonmisjär-
jestystä ja säädöksiä vastaan. 
Muutos ei ole aina hyväksi 
jos se tehdään välittämättä 
Jumalan ohjeistuksesta!
Onko Suomella varaa kään-
tää selkänsä Jumalalle?  Vie-
lä hän haluaa armahtaa.
Kiitosaihe Jumalan valta-
kunnassa on se, että monet 
syntiset ovat löytäneet 
Vapahtajan Jeesuksen elä-
mänsä Herraksi ja muutos 
on ollut todellinen. Jeesus on 
edelleen tie, totuus ja elämä. 

Olen joskus miettinyt miksi 
joskus ihan fiksutkin ihmiset 
kadottavat elämänsä suun-
nan ja muuttuvat huonom-
paan suuntaan. Olen tullut 
siihen tulokseen, että synnil-
lä on niin suuri valta ihmisen 
sieluun, että se vangitsee 
tekemään tahtoaan, –jopa 
fiksutkin. Miksi muuten Jee-
suksesta sanotaan, että Jee-
sus on Vapahtaja? Kysymys 
kuuluu, – vapahtaja, mistä?
Raamattu puhuu ja kysyy;  
”Jos uskova vaivoin pelas-
tuu, miten käy jumalatto-
man”. Veikkaan ettei hyvin! 
Me tarvitsemme Vapahtajan!

Onko sinulla Jeesus sydä-
meessä? 
–Jos toteat ettei ole, niin 
Jumalan sanan mukaan olet 
jumalaton ja kadotukseen 
menossa. Tämä on hyvä mit-
tari arvioida tilaasi. Ei riitä, 
että olet uskonnollinen tai 
uskot johonkin ns. jumalaan. 
–Ei, siunun tulee uskoa niin-
kuin Raamattu sanoo, jos 
mielit Jumalan yhteyteen ja 
muutokseen. Jumalan tahto 
on muuttaa asemasi niin, että 
olet kutsuttu kadotukseen 

joutuvien joukosta iankaik-
kiseen elämään. 
–Niin juuri sinä!

Kun katsot pientä seimen 
lasta tänä jouluna, muista 
mitä hän tuli tekemään puo-
lestasi, miksi hänet annet-
tiin; ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poi-
kansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaik-
kinen elämä. 
Sillä ei Jumala lähettä-
nyt Poikaansa maailmaan 
tuomitsemaan maailmaa, 
vaan sitä varten, että maa-
ilma hänen kauttansa 
pelastuisi. 
Joka uskoo häneen, sitä 
ei tuomita; mutta joka ei 
usko, se on jo tuomittu, 
koska hän ei ole uskonut 
Jumalan ainokaisen Pojan 
nimeen.”  Joh. 3:16-17.

Nyt vielä lopuksi haluan 
toivottaa kaikille kavereille, 
jotka olette luvanneet aina 
lukea tämän osion lehdestä, 
Oikein Siunattua ja Rau-
haisaa Joulunaikaa. Eletään 
ihmisiksi! 
Kiitos myös kaikille yhteis-
työkumppaneille jotka 
mahdollistatte tämän leh-
den ilmesymisen. Toivotan 
valtavaa Menestystä tule-
vaan Vuoteen 2019! Kiitos!

Reijo Ruotsalainen
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Lähestymme taas Joulua. 
Kun tätä kirjoitan, on jo 
hämärtymässä oleva tihku-
sateinen iltapäivä, useita 
asteita lämmintä eikä oikein 
ulkoiset puitteet anna äkik-
seltään muutenkaan sitä tun-
nelmaa, jonka joulu sitten 
virittää. Mutta onhan edessä-
ni Raamattu. Kun avaan sen 
oikeasta paikasta, ja rukoil-
len luen, niin alkaahan valke-
us paistamaan. Siis, jos halu-
an kuulla Jumalan puhetta, 
vaikka joulun tapahtumis-
ta, niin Raamatussa Hän 
niistä meille puhuu. Siispä 
avaan Raamatun ja luen. 

”Se kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren val-
keuden; jotka asuvat kuole-
man varjon maassa, niiden 
ylitse valkeus paistaa” (Jes. 
9: 1,vuoden 1913 käännök-
sen mukaan). 

Näin Vapahtajamme, Jee-
suksen Kristuksen, synty-
misestä Jumala ilmoitti pro-
feetta Jesajalle seitsemänsa-
taa vuotta ennen Herramme 
syntymistä. Tämä Jumalan 
lupaus, jonka profeetta sai 
julistettavakseen, tapahtui 
aivan kirjaimellisen tarkasti 
jouluyönä Beetlehemin lam-
maspaimenten osalle heidän 
torkkuessaan yötunneilla 
jossakin kaupungin laiteilla 
katrastaan paimentamassa. 
Luukkaasta tutun (Luuk. 
2: 1-20) jouluevankeliumin 
mukaanhan yht´äkkiä Her-
ran enkeli ilmestyi siellä hei-
dän eteensä, ja Herran kirk-
kaus loisti heidän ympäril-
lään. ”Älkäät peljätkö; sillä, 
katso, minä ilmoitan teille 
suuren ilon, joka on tuleva 
kaikelle kansalle: teille on 
tänään Daavidin kaupun-
gissa syntynyt Vapahtaja, 
joka on Kristus, Herra. Ja 
tämä on teille tunnusmerk-
kinä: te löydätte vastasyn-
tyneen lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaavana.” 
Ja yht´äkkiä oli enkelin 
kanssa suuri joukko taivaal-
lista sotaväkeä, ja he ylis-
tivät Jumalaa ja sanoivat: 

”Kunnia olkoon Jumalalle 
korkeuksissa ja maan pääl-
lä rauha, ja ihmisille hyvä 
mielisuosio!” 
 

Tämä tapahtuma peljästyt-
ti paimenet, sillä eiväthän 
he varmaankaan osanneet 
odottaa seitsemänsataa vuot-
ta aikaisemmin ilmoitetun 
profetian täyttymystä juu-
ri silloin tai ainakaan juuri 
heille. Pienessä Betlehemin 
kaupungissa oli tuolloin 
meneillään veroluetteloihin 
kirjautuminen, ja Daavidin 
suvun kirjaamispaikka oli 
Betlehem. Väkeä oli aivan 
tungokseen asti kaikkialla. 
Juuri tällaisena ajankohtana, 
vähiten arvattavana, Herran 
kirkkaus loisti heidän ympä-
rillään, ja he saivat vastaan-
ottaa ilosanoman Vapahtajan 
syntymästä. 
Tämä suurimman ilosano-

man ajankohta sen ulkoisen 
hälinän keskellä, joka siellä 
oli, on puhutellut minua. 
Minulla on taipumusta etsiä 
Jeesusta jostakin puhtaasta, 
siihen valmistetusta ”asen-
teesta” ja siivotusta tilasta, 
johon en kuitenkaan pääse. 
Jeesus haluaisi tulla ja olla 
juuri siellä arjen melskeessä 
kanssamme, jossa minä/sinä 
nyt olemme. Juuri nyt voit 
kutsua hänet tykösi ja avata 
oven Hänelle. Ja kun avaat, 
niin kenenkä vieraaksesi 
saat? Kuka on tuo seimen 
lapsi? Jesaja profeetta jatkaa: 

”Sillä lapsi on meille synty-
nyt, poika on meille annettu, 
ja hänen hartioillansa on 
herraus, ja hänen nimen-
sä kutsutaan: Ihmeelli-
nen, Neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Ijankaikkinen Isä, 
Rauhan ruhtinas.” 

Hän, Jeesus, josta profeet-
ta julisti, ja jonka enkelit 
ilmoittivat, oli Jumalan lahja 
kaikelle kansalle, joka pime-
ydessä vaeltaa. Luomaansa 
ihmistä kohtaan Jumala rak-
kaudessaan lähetti Poikansa 
meidän syntiuhriksemme 
Golgatan ristille. 
”Sillä Jumala oli Kristuk-

sessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuk-
siaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan. 
Kristuksen puolesta siis 

olemme lähettiläinä, kun 
näet Jumala kehoittaa mei-
dän kauttamme. 
Me rukoilemme Kristuksen 

puolesta: antakaat sovittaa 
itsenne Jumalan kanssa! 
Sen, joka ei synnistä tietä-
nyt, hän meidän edestämme 
teki synniksi,että me hänes-
sä tulisimme vanhurskaiksi 
Jumalan edessä” (2 Kor. 5: 
19-21).

Joulun lahja on vastaanotet-
tavissa tänäkin päivänä!
Siunattua joulun aikaa kai-

kille!  
Jorma K.

Joulun lahja

Sepon Kulta Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA
Prisma Center, PIETARSAARI

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

OSTAMME KULTAA

SUOJELUSENKELIKSI!
Hopeiset ENKELI-
RIIPUKSET
ketjulla alk.

2290
49€

Suositut kultaiset
HELMI-
KORVANAPIT
aidot
viljellyt
helmet

Muodikkaita
hopeisia
SYDÄNRIIPUKSIA
ketjulla esim.

2980

Suositut Q&Q
RANNE-
KELLOT

2990
(33,00)

(33,00)
Alk.
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JÄÄTELÖÄ
PIKKUJOULUPÖYTÄÄN

AUKI 
ARKISIN 

9-17

 

www.siajaatelo.fi Tervetuloa!
Myymälässä myös edullisia poistoeriä!

Meiltä löytyy koko SIA jäätelön valikoima!

SIA-jäätelömyymälän löydät 
Indolan teollisuusalueelta,
Isokalliontie 3 Kokkola

AUKI 
ARKISIN 

9-17

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

JÄÄTELÖÄ 
JOULUPÖYTÄÄN!
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PUHELIN 
LKV Manu Purola 

0400-564433   
06-8314175

mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C

Kokkola

”Nuorukaiset väsyvät ja 
uupuvat, nuoret miehet 
kompastuvat ja kaatuvat, 
31. mutta ne, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden voi-
man. He kohottavat siipen-
sä kuin kotkat. He juoksevat 
eivätkä uuvu, he vaeltavat 
eivätkä väsy.” Jes. 40: 30. 

Mitä tuosta 
voidaan oppia? 

Kotkat ovat hyviä lentä-
mään ja liitämään, ne etsi-
vät sopivia ilmavirtauksia 
ja niiden avulla pääsevät 
helpommin paikasta toiseen. 
Sitten niillä on erittäin tarkka 
näkö, jolla löytävät saaliiksi 
sopivan kohteen.
Me väsymme, jos pyrimme 

ja ponnistelemme oman mie-
lemme mukaan saavuttaak-
semme jonkin päämäärän 

ilman Jumalan apua. On kui-
tenkin olemassa lupaus, jon-
ka Jumala on antanut: kun 
odotamme Häntä, saamme 
uutta voimaa ja niin saamme 

jatkaa matkaa iloiten. Hän 
antaa voiman kaikkien vai-
keuksien keskelle. Voimme 
nähdä Hänen tahtonsa ja 
luopua haitallisista haluis-
tamme, oman tahdon tiestä. 
Näin voimme löytää Hänen 
mukaisen tien ja suunnitel-
man elämäämme, emmekä 
väsy.

Odottamisesta 
saadaan palkinto.

Meiltä vaaditaan päättäväi-
syyttä odottaa oikeaa hetkeä 
ja vastustaa omia suunnitel-
mien tekemistä. Kun odotat 
Herraa luottaen ja uskoen, 
että koittaa vielä oikea het-
ki, jolloin Hän nostaa sinut 
ja vie kuin kotkan siivillä 
oikeaan paikkaan, johon 
tulee mennä.  
”Herra on hyvä häntä 

odottaville, jokaiselle, joka 
häntä etsii.” Val. 3: 25

Jumala osoittaa meille mitä 
tehdä, ohjaa meitä teke-
mään viisaita ratkaisuja ja 
antaa arvostelukykyä edessä 

oleviin tilanteisiin. Meidän 
ei tarvitse kuluttaa itseäm-
me hermoilemalla tilanteen 
takia. 
”Odota Herraa ja kulje 

aina hänen tietään, niin 
hän korottaa sinut, ja sinä 
saat periä maan, minne 
Hän sinut sitten johtaa-
kaan.” Psalmi 37: 34  

Ymmärrämme varmaan, 
että tässä meillä on vapaus. 
Meidän ei tarvitse ohjailla 
olosuhteita, painiskella seka-
sorron keskellä eikä huoleh-
tia jokaisesta epävarmuudes-
ta. Meidän on yksinkertai-
sesti päätettävä, että Jumala 
on meidän Herra, ja etsittävä 
ja kuunneltava Häntä. 
”Olkoon ilosi Herrassa, 

niin hän antaa sinulle mitä 
sydämesi pyytää. Anna tie-
si Herran haltuun ja luota 
häneen, niin hän sen tekee. 
Hän tuo esiin vanhurskau-
tesi kuin valon ja oikeutesi 
kuin keskipäivän.” 
Ps. 37: 4-6.

Hän antaa meille yliluon-
nollista voimaa, viisautta 
ja lujuutta. Kun odotamme 
ja luotamme Häneen ja sit-
ten teemme Hänen, Pyhän 
Hengen antaman viisauden 
mukaisia päätöksiä, saamme 
lisää voimaa. Mikäli et odo-
ta, käy usein juuri päinvas-
toin. Käytämme voimamme 
vääriin asioihin ja hedelmää 
ei tule. Tulevaisuutemme on 
helpompaa, kun kuljemme 
Pyhän Hengen johdatukses-
sa. Kun luotamme häneen 
niin Hän on meidän viisaus 
ja päättäväisyys. Hän antaa 
meille voimaa ja viisautta, 
jotka ylittävät inhimilliset 
rajat. 
”Etkö tiedä, etkö ole kuul-

lut? Herra on iankaikki-
nen Jumala, hän on luonut  
maan ääret. Ei hän väsy 
eikä uuvu, hänen ymmär-
ryksensä on tutkimaton. 
Hän antaa väsyneelle voi-
maa ja voimattomalle väke-
vyyttä runsain määrin.” 
On suorastaa ihmeellis-

tä mitä Hän haluaa tehdä 
kauttamme, kun odotamme 
Häntä.

Jumala vastaa 
rukouksiin. 

Isä vakuuttaa meille.  
”… sinä tiedät, että minä 

olen Herra ja että ne, jotka 
minua odottavat, eivät jou-
du häpeään.” Jes. 49: 23.
Kun odotamme Jumalaa, 

ei tarvitse huolehtia, etteikö 
elämä menisi oikeaan suun-
taan ja uskomme ei ole turha. 
Kun hyväksymme Jumalan 
tahdon ja aikataulun, hän 
tarjoaa mitä olemme halun-
neet, ja saattaa olla vielä 
paljon enemmän. Kaikki 
olosuhteet, tapahtumat ja 
yksityiskohdat on järjestetty 
Herran meitä varten olevan 
suunnitelman mukaan.
Kun Isä vastaa rukouksiin, 

Hän antaa meille ikuisen 
tarkoituksen ja tärkeyden 
tunteen elämään. Hänen joh-
datuksensa on silloin suun-
niteltu vain meitä varten. 
Eivätkä ne mene pikaisesti 
kuten meidän omat suunni-
telmamme.

Jos tämä kaikki on sinulle 
ikään kuin yhtä ”hepreaa”, 
etkä ole uskossa Jeesuk-
seen, niin nämä hyvät asiat 
ovat saavuttamattomissasi. 
Sen tähden etsi Jumalaa ja 
häneltä pelastusta. Sanasta 
muutama jae; 
Joh. 3: 16. ”Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakasta-
nut, että hän antoi ainutsyn-
tyisen Poikansa, ettei yksi-
kään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen 
elämä. 
36. Joka uskoo Poikaan, 

sillä on iankaikkinen elä-
mä. Mutta joka ei ole kuuli-
ainen Pojalle, ei ole näkevä 
elämää, vaan Jumalan viha 
pysyy hänen päällään.” 
Room 10: 9. ”Jos sinä siis 

tunnustat suullasi Jeesuk-
sen Herraksi ja uskot sydä-
messäsi, että Jumala on 
herättänyt hänet kuolleista, 
niin sinä pelastut, 
10. sillä sydämen uskolla 

tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelas-
tutaan. 
11. Sanoohan Raamattu: 

”Ei yksikään, joka uskoo 
häneen, joudu häpeään.” 
12. Ei tässä ole eroa juu-

talaisen eikä kreikkalaisen 
välillä, sillä yksi ja sama 
on kaikkien Herra. Hän on 
rikas antaja kaikille, jotka 
huutavat häntä avuksi. 
13. Sillä jokainen, joka 

huutaa avuksi Herran 
nimeä, pelastuu.”

Etsi Häntä rukouksessa ja 
tuntemiesi uskovien avulla.

AH

Jumalan odottamisen siunaus

 JOULURUNO 

Kuulen kellojen kilinän hennon
ja kultaisen enkeliparven nään. 
Hämärtyy ilta ja lumi peittää tienoon,
hiljaa mielessäin seimen äärelle jään.

En Ihmisen Poikaa heti tuntenut
vaikka enkelparven laulavan luulin.
Hänet ristillä nyt nään, kera ryövärien.
”Täytetty!”, Herrani sanovan kuulin.

Nyt Hoosiannaa laulan ja Jeesusta odotan,  
Hän joulun toi sydämeeni uudelleen.
Rukouksen rakkaiden puolesta kohotan,
vain Sinä voit kotiin kantaa eksyneen.
                     
  Jari Hänninen 6.12.2018
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Anteeksiantoa joululahjaksi

www.liikennekoulumikkola.fi
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Kurssit alkaa Toholammilla!
Tiistaisin 8.1. 5.2. 5.3. 2.4

Liikennekoulu Mikkola Oy

PUH. 0500 889 565
Toivotamme kaikille

Hyvää joulua!

 
Joitain viikkoja sitten levisi 

uutisiin IPCCn ympäristöra-
portti joka oli monella tapaa 
karua luettavaa. Toivoa on 
vielä mutta silloin pitäisi 
tehdä radikaaleja elämänta-
pamuutoksia jotta maapal-
lon lämpeneminen saatai-
siin pysäytettyä. Mikään ei 
ainakaan vielä viittaa siihen 
että tekisimme tarpeelliset 
muutokset ripeään tahtiin.  
Tähän synkkään syksyyn 
loistaa kuitenkin joulun toi-
von ja rauhan valo. Keskelle 
pimeän talven sytytämme 
kynttilöitä ja valoja muistut-
tamaan siitä mailman valosta 
joka syntyi seimeen Betlehe-
miin. ”Kansa, joka pimey-
dessä vaeltaa, näkee suuren 
valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus.” (Jes 9:1).

 Sen tallin ihmeen valo, 
Jumalan valo, loistaa mei-
dänkin pimeään mailmaan. 
On syntynyt vapahtaja joka 
tuli lihaksi, astui alas ihmise-
nä tähän mailmaan. Paime-
net yön pimeimpinä hetkinä 
saivat kuulla ilosanoman. 

Sen sai kokea myös idän 
viisaat, jotka lähtivät mat-
kaan. Hyvä sanoma meni 
matalimpaan majaan, niin 
kuin kuninkaiden hoviin. Se 
ilosanoma, Jumalasta joka 
huolehtii miestä ihmisistä 
jokaisesta, se kuuluu jokai-
selle meistä. Joulun sanoma 
ei tule pelkästään niille jotka 
ovat onnistuneet elämässä. 
Joulun Herra tulee jokaisen 
meidän todellisuuteen, tah-
too jakaa sen rauhan joka 
välittyy hänen ristiinnaulit-
semisen ja ylösnousemuik-
sen historiallisesta tosiasi-
asta. Jeesus on sovittanut 
syntimme, hän on noussut 
kuolleista ja elää meidän 
kansamme tänäänkin.

Raamattu puhuu siitäkin 
kuinka tulee aika jolloin 
kansat seisovat peloissan 
kun meret pauhaavat. Mut-
ta ennenkaikkea raamattu 
puhuu päivästä jolloin Juma-
la luo uuden taivaan ja uuden 
maan. Päivästä jolloin koko 

luomakunta vapautuu kuole-
man kahleista. Sen toivossa 
voimme katsoa luottavai-
sin mielin tulevaisuuteen. 
Jumala on kukistanut pahan 
vallan. Hän vapautta myös 
kerran jokaisen joka häneen 
luottaa synnistä, sairaudesta 
ja kuolemasta, ikuiseen elä-
mään. Se on se joulun valo 
joka tänäkin vuonna meille 
loistaa. Seimen lapsi on her-
rojen Herra, Jumalan poika, 
maailman ja sinun ja minun 
vapahtaja.

Suuri valo loistaa

Suorat lähetykset 
helluntaiseurakunnista

netissä!
Myös video-arkisto!

                   
Joulu on moninainen juh-

la. Se on syntymän juhla, 
valon juhla, rauhan juhla, 
perheen juhla, jne. Näiden 
lisäksi joulu on tietenkin 
antamisen juhla. Jouluteks-
teistä lahjojen antaminen 
liittyy konkreettisimmin 
ehkäpä Matteuksen kerto-
mukseen itämaan tietäjistä, 
jotka toivat lahjoja Jeesus-
lapselle (Matt.2:11). Hei-
dän lahjansa olivat kalliit, 
joihin harvalla meistä tus-
kin olisi edes varaa.

Mikä olisi sinun ja minun 
joululahja tänä armonvuon-
na 2018 Jeesukselle? Hän ei 

tarvitse enää kultaa, suitsu-
ketta tai mirhaa, joita meillä 
ei olisikaan antaa. Mikä siis 
olisi jotain, mitä voisimme 
tänä jouluna sydämemme 
halusta maailman Vapahta-
jalle antaa?

Joululahja- pohdintojani 
enemmän minua kuitenkin 
puhuttelee lahja, jonka Kaik-
kivaltias Jumala itse antoi 
ihmiskunnalle Pojassansa 
Jeesuksessa Kristuksessa: 
”Kristuksen veressä meillä 
on lunastus, rikkomustem-
me anteeksianto” (Ef.1:7a) 
ja ”Hänessä meillä on lunas-
tus, syntien anteeksisaami-
nen” (Kol.1:14), Jeesuksen 
uhrissa Golgatalla näemme 
anteeksiannon esimerkin 
kaikkein selvimmin. Ihmis-
kunta, joka oli rikkonut Luo-
jaansa vastaan, sai lahjana 
vastaanottaa anteeksiannon.

Armoa armottomalle                                                                                                                             

Täydellinen anteeksianto on 
Jeesuksen joululahja sinulle 

aina ikuisuuteen asti. Silti 
me aivan liian usein koh-
telemme armottomasti ja 
rakkaudettomasti itseämme 
sekä toisia. Anteeksianta-
minen alkaa omasta itsestä; 
ole armollinen itsellesi ja 
suo itsellesi mahdollisuus 
saada anteeksi. Sen jälkeen 
kykenet antamaan anteeksi 
myös toisille. Tänäkin jou-
luna Jumala kutsuu mei-
tä pois armottomuudesta 

ja minulle, mutta miksipä 
emme voisi antaa sitä tämän 
joulun rakkauden lahjana 
itsellemme ja läheisillem-
me? Me olemme saaneet 
anteeksi Herralta mahdot-
toman suuren velan - niin 
suuren, ettemme ymmärrä 
ja käsitä sen määrää. Tuo 
anteeksianto ei kosketa elä-
määmme ainoastaan tässä 
ajassa, vaan ulottuu sen 
vastaanottaneiden kohdalla 

parempaan, armolliseen 
elämään – sen kaltaiseen, 
mitä Jeesus osoitti eläes-
sään ihmisten keskellä täällä 
maanpäällä.

Vastalahja 
Jeesukselle                                                                                                                                    

Uskon anteeksiantamisen 
olevan myös Jeesuksen Kris-
tuksen mielen mukainen 

lahja. Hän itse muistuttaa, 
että kun annamme anteek-
si ”yhdelle näistä vähäi-
simmistä veljistäni, sen 
te olette tehneet minulle” 
(Matt. 25:40). Eli anteeksi-
antamisen lahja lähimmäi-
selle on samalla lahjamme 
Vapahtajalle! Se olkoon 
meidän rakkautemme teko 
Hänelle nyt ja saakoon se 
olla meidän elämäntapam-
me myös tulevaisuudessa. 
Jaetaan tänä jouluna run-
saasti anteeksiannon lahjoja 
sydämistämme. Siihen ei 
tarvita suurta euromäärää, 
vaan oikeaa mielenlaatua 
ja tahtotilaa toista ihmistä 
kohtaan. Annetaan anteek-
siannon vastalahja niin 
itsellemme kuin toinen toi-
sellemme. Jumalan taivas 
tulee iloitsemaan yhdessä 
meidän kanssamme jokai-
sesta tällaisesta lahjasta.

Toivotan sinulle Ajan Fak-
tan lukija siunattua Herram-
me Jeesuksen Kristuksen 
syntymäjuhlaa!

 

Enään yksi asunto vapaana!
Nyt mieleinen asunto 79 m2 uutta koulua vastapäätä!
Vielä voit vaikuttaa  sisustukseen ja materiaaleihin.
Laadulla on tekijänsä!  Esko Mäkelä 0400 566 491!                

    Hinta vain 219.500€
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Avioiduimme nuorina. 
Aloimme pian toivoa lasta, 
mutta sitä ei tahtonut kuulua. 
Hakeuduimme tutkimuksiin, 
ja lääkäri uskoi, että emme 
koskaan saisi lapsia. Tutki-
muksia kuitenkin jatkettiin ja 
selvisi, että Ilonan elimistö ei 
toiminut normaalisti. Rukoi-
limme erikseen ja yhdessä, ja 
elämä jatkui. Lapsettomuu-
den pelko kuitenkin nakersi, 
asia oli kipeä ja käsittelimme 
sitä molemmat omalla taval-
lamme. 
- Tajusin, että Jumala ei 

ehkä suokaan meille lapsia, 
Ilona kertoo. Eräänä iltana 
ollessaan yksin Ilona itki ja 
rukoili koko sydämestään 
anteeksiantoa. 
- Pyysin anteeksi Jumalalta, 

että olin ajatuksissani keskit-
tynyt vain haaveeseemme. 
Sanoin, että hyväksyn sen, 
että meille ei tule koskaan 
lapsia. Tuona hetkenä tun-
tui ensimmäistä kertaa siltä 
että Pyhä henki oli vahvasti 
läsnä, Ilona kertoo. 
Jonkin ajan kuluttua tuos-

ta rukouksesta Ilona alkoi 
aavistella, voisiko olla ras-
kaana. Ennen raskaustestin 
tekoa pelotti, ja rukoilim-
me Jumalaa: ”Tapahtukoon 
sinun tahtosi.” Raskaustesti 
tehtiin ja se näytti positiivis-
ta. Tunnekirjoa sillä hetkellä 
oli vaikea kuvailla. Raskaus 
sujui hyvin ja syksyllä 2009 
syntyi Elli. Vauva-aika oli 
hyvin uuvuttava, sillä Ellillä 
oli paljon allergioita ja hän 
oli hyvin itkuinen. 
Väsymys vaati  veron-

sa ja olimme rii taisia. 

Rakastimme toisiamme, 
mutta emme viettäneet paljo-
akaan vapaa-aikaa yhdessä. 
Ilona kulki paljon seurakun-
nassa ja saikin sieltä lohtua. 
Aloimme jonkin ajan kulut-
tua odottaa jälleen lasta, ja 
raskausaikana haimme apua 
perheasiainneuvottelukes-
kuksesta. 

Kesällä 2012 syntyi Viljo. 
Hän oli hyvin kiltti vau-
va ja elämä oli onnellista. 
Joonas oli kuitenkin alka-
nut sairastella, migreeni oli 

pahentunut. Myös rahahuo-
let koettelivat ja Ilona joutui 
käymään satunnaisesti töissä 
Viljon ollessa vain 4 kuukau-
den ikäinen. Vuonna 2014 
aloimme jälleen odottaa las-
ta. Tuolloin molemmat kär-
simme hankalista migreeni-
kohtauksista ja tarvitsimme 
läheistemme apua kovasti. 
Raskausaikana selvisi, että 
lapsi ei ole terve ja ennuste 
oli huono. Ilona joutui useita 
kertoja olemaan sairaalassa. 
Uskovat ystävät olivat per-
heen rukoustukena. - Tuona 

aikana Jumala opetti minulle 
kädestä pitäen, mitä tarkoit-
taa elää päivä vain ja hetki 
kerrallansa, Ilona kertoo. 

Jumala antoi raskausaika-
na sydämeen rauhan kovis-
ta ulkoisista olosuhteista 
huolimatta. Raskaus päät-
tyi puolivälissä keskenme-
noon. Suruaika sujui aluksi 
rauhallisesti, mutta puolen 
vuoden kuluttua esikoinen 
alkoi käyttäytyä oudosti. 
Hän sai esikoulussa raivo-
kohtauksia. Tajusimme, että 

hän käsitteli vasta nyt surua 
menetetystä pikkusiskos-
ta. Hän odotti niin kovasti 
siskoa. Tuona aikana arki 
tuntui kaatuvan päälle, kun 
lasten kanssa oli vaikeaa ja 
meidänkin surutyömme oli 
vielä kesken. Teimme sitä 
omilla tavoillamme, Ilonalle 
luontaista oli puhua asiasta 
ystävien kanssa ja Joonas 
vetäytyi omiin oloihinsa 
tekemään autonkorjaus-
hommia. Rukouselämäkin 
oli ajoittain vain huokailua. 
Parisuhteen hoitaminenkin 
jäi taka-alalle. Ajauduimme 
henkisesti erillemme, keski-
tyimme eri asioihin elämäs-
sä. Sitten koitti uusi kriisi. 
Hakeuduimme sen jälkeen 
uudelleen perheasiainneu-
vottelukeskukseen, jossa 
kävimme kuukausittain. 
Uskovien ystävien kans-

sa rukoiltiin, että Jumala 
pelastaisi liittomme ja aut-
taisi. Pikku hiljaa Jumala 
alkoi näyttää, kuinka itsek-
käitä olimme olleet. Meillä 
oli omista taustoistamme 
johtuvat erilaiset tarpeet, 
emmekä olleet osanneet 
nöyrtyä katsomaan omia 
virheitämme. Jumala auttoi 
meitä antamaan toisillemme 
anteeksi. Tajusimme, että on 
tärkeä antaa anteeksi arjen 
pienetkin asiat, jotta ei pääse 

katkeroitumaan. Rakastuim-
me uudelleen. Jumala uudisti 
liittomme. Pääsimme kesällä 
2017 yhdessä hengelliseen 
tapahtumaan, jossa Joo-
naksen usko uudistui. Pyhä 
henki kosketti parantaen 
Joonaksen jalat. Myös mig-
reenitilanne oli jonkin aikaa 
vähän parempi. Jumala siu-
nasi meitä jälleen myös vau-
valla: Nuutti syntyi tammi-
kuussa 2018. Raskausaikana 
Ilona joutui paljon olemaan 
makuulla, mutta Jumalan 
lahjoittama rauha oli sydä-
messä. Nuutti on hyvin eri-
tyinen lapsi, sillä hänen 
syntymänsä kuvastaa meille 
myös rakkauden uudelleen 
syntymistä. Jumala on tehnyt 
useita ihmeitä kohdallamme 
ja osoittanut, että hänelle 
mikään ei ole mahdoton-
ta. Vaikeuksien kautta hän 
on lujittanut ja uudistanut 
uskoamme ja avioliittoam-
me. Jumalan aikataulut ovat 
aina oikeat. Jumala odottaa 
ihmistä ainoastaan usko-
maan ja luottamaan, lujas-
ti hänessä kiinni riippuen. 
Hän tekee työn, kun nöyr-
rymme hänen edessämme. 
Sitä ei voi sanoin selittää 
eikä ihmismielen viisaudella 
ymmärtää. Olemme ikuisesti 
kiitollisia, että Jumala pelas-
ti meidät ja avioliittomme - 
koko perheemme!

Kuva: Päivi-Riitta Teiri-
kangas.

Ilona ja Joonas Teirikangas Kaustiselta kertovat elämänsä selviytymistarinaa

Jumalan apu avioliitossa

Ilona ja Joonas Teirikangas Kaustiselta

Isä meidän, Kiitos jokapäi-
väisestä leivästämme, josta 
liian usein kiittää unohdam-
me... Kiitos muistakin, asi-
oista hyvistä, niistä jokapäi-
väisistä. Niin kovin helposti, 
kuin itsestäänselvyyksinä 
niitä pitäen, me niistä kiittää 
unohdamme... Anna anteek-
si meille, meidän kiittämät-
tömyytemme, ja auta meitä 
muistamaan, että osaisimme 
ja muistaisimme, me hyväs-
tämme kiittää...

Kiitos puhtaasta ja hyvästä 
vedestä, joka aarre arvokas 
on tämän maamme. Kiitos 
asunnosta, omasta kodista, 

Kiitos Isä meidän...
ja että täällä, omassa maas-
samme, saamme elää ja olla 
kodeissamme, rauhassa ja 
turvallisin mielin... Kiitos 
että taloihimme sähköä, ja 
erityisesti talvella, lämpöä-
kin riittää; ja monta muuta-
kin on asiaa, joista todella-
kin, aihetta on kiittää... 

Kiitos leivän hyvydestä, ja 
että meille nyt jo pitkään, on 
se ollut jokapäiväistä... Mut 
auta sekin muistamaan, että 
tässä maassakaan, niin ei ole 
aina ollut... Kiitos että leivän 
päälle saamme hyvää voita, 
suomalaisen meijerin. Eikä 
siinäkään viel kaikki; kiitos 

leikkeleistä lihaisista, ja että 
juustojakin monenlaisia, 
hyviä kotimaisia, valikoimaa 
yltäkylläisesti, on lähikau-
poissamme päivittäin...!

Suurkiitos, oman maamme 
peltomaista, ja niiden meille 
tuottamista elintarvikkeista, 
puhtaista ja hyvistä. Kiitos 
viljantähkistä, niiden kul-
taisista jyvistä, joista leivän 
syödäksemme saamme. Kii-
tos perunoista, tomaateista, 
sipuleista, kurkuista, puna-
juurista ja porkkanoista, 
kaikesta, maan viljelysten 
sadosta. Kiitos karjaeläimis-
tä ja niiden hoitajista, ihmi-
sistä niistä, joiden ansiosta 
maan kaikki tuotokset, pöy-
tiemme antimiksi, ne ruuak-
semme saamme...

Auta Herra, että heitä, tätä 
kansaa ja maata, kiittäen 
siunata muistaisimme. Mut 
aivan erityisesti ja ennen 

muuta Isä, kiittää sinua 
Jumala, pelastuksen armos-
ta, että minäkin, kaikki synti-
ni anteeksi saada voin... Isä, 
oman poikasi, Jeesuksen, 
sinä annoit uhriksi puoles-
tamme. Meidän syntiemme 
tähden, kun Hän meni kuo-
lemaan, niin silloin harteil-
laan, kaikki synnit Hän ris-
tille kantoi.

Kiitosaiheista suurin on 
kuitenkin, kun uskossa vas-
taanottaa saa uhrin Jeesuk-
sen. Silloin henkeensä saa 
ihminen, Hänen Henkensä 
vakuutuksen: minun synti-
ni Hän anteeksi antoi. Niin 
saan minäkin, kuten kerran 
ristillä, vieressä Jeesuksen, 
ryöväri armahdusta anoen, 
oman syyllisyytensä tunnus-
taen,  sai osakseen sen, olla 
Jumalan armosta osallinen…

Reijo Hieta-Koivisto

䄀匀䔀一吀䄀䨀䄀一吀䤀䔀 㜀Ⰰ 䬀漀欀欀漀氀愀
䄀甀琀漀栀甀漀氀琀漀 䴀䔀䜀

吀愀氀瘀椀爀攀渀欀愀愀琀 洀攀椀氀琀℀
瀀甀栀⸀ 　㐀　㜀 㐀　　 ㌀　　

眀眀眀⸀愀甀琀漀栀甀漀氀琀漀洀攀最⸀挀漀洀

䄀甀琀漀樀攀渀 琀愀氀瘀椀栀甀漀氀氀漀琀 
樀愀 欀漀爀樀愀甀欀猀攀琀℀

Merry
Christmas!
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Yhteiskristillinen Kirjakauppa

 
Jan-Gustav Björk: 
 Verktygsbacken  
- ett magasin om faderskap
Jan-Gustav Björk har samlat 
pappors berättelser till en 
verktygsback med tips från 
vanliga pappor om hur man 
får vardagen att fungera. 
15 € 

Gill Guile:  
Jeesus ja hänen ystä-
vänsä
Hauskat kurkistusreiät kirjan 
sisäsivuilla tuovat jännitystä 
lukuhetkeen
pienen kanssa. Lyhyet tekstit 
ja kiinnostavat kuvat sopivat 
mainiosti iltasatuhetkiin.
4.90 €

Francine Rivers:  
Vapauttava rakkaus
Kalifornian kultakuume vuon-
na 1850. Aika, jona miehet 
myivät sielunsa pussillisesta 
kultaa ja naiset itsensä saa-
dakseen katon päänsä päälle. 
Angel odottaa miehiltä vain 
petosta. Hänet myytiin lapse-
na prostituutioon, ja nyt hän 
pysyy hengissä ruokkimalla 
vihaansa.
10 €

Susanna Kokkonen:  
Vägen till Förintelsen
Susanna Kokkonen, filosofie 
doktor och direktör för Yad 
Vashems kristna avdelning 
behandlar antisemitismen från 
Bibelns första blad till våra 
dagar, och hur den påverkat 
historien ända till vår egen 
tid. 
28 €

Eric Metaxas:  
7 Miestä ja heidän suu-
ruutensa salaisuus.
Seitsemän elämänkertaa 
seitsemästä miehestä. Yhteistä 
heille on usko ja luottamus Ju-
malaan sekä nöyrä sydän, joka 
on saanut heitä palvelemaan 
pyyteettömästi lähimmäisiään, 
kestämään koettelemuksia ja 
uhmaamaan vaaroja.
15 €

Petri Pelkonen: 
Heprean 
aakkosten salaisuus
Heprean aakkosten 
symboliikkaan perustuva 
rabbiininen viisaus avaa 
evankeliumin selkeästi ja 
innostaa Raamatun
tutkimiseen.
19,50 €

Toivotamme lukijoille Siunattua Joulunaikaa! - Gud Jul! 

Joulun palveluajat 
Ma- Pe klo 10-18 La klo 10-15

Parhaat joululahjat meiltä!

Timo Qwist
 

Jouluevankeliumin merkitys 
on tuoda lohtua arkeen. Syn-
kän syksyn keskellä loistaa 
Joulun valo, Jeesus -lapsen 
valo. 
Joulunajan tapahtuman 

merkittävyydestä Raamatun 
maailmassa kertoo se, että 
siitä on kirjoitettu kaikissa 
evankeliumeissa.
Adventista alkaa uusi kirk-

kovuosi. Saamme sytyttää 
ensimmäisenä adventtina 
kynttilän ja joka sunnuntai 
yhden lisää. Saamme laulaa 
yhdessä tuttuja adventinajan 
lauluja ja virsiä. On jäl-
leen tullut se aika vuodesta 
kun Jeesus ratsastaa aasilla 
Jerusalemiin. Korvissaan 
voi melkein kuulla kavioi-
den kopseen tiellä, ihmisten 
huudot ja palmun lehvien 
havinan. Adventin evanke-
liumi viittaa jo pääsiäisen 
tapahtumiin. Se kuitenkin 
muistuttaa siitä, mikä on 
jouluevankeliumin merkitys. 
Miksi odotamme ja tarvit-
semme Vapahtajaa?
Jouluyönä noin 2000 vuot-

ta sitten paimenia oli varti-
oimassa laumaansa. Yö oli 
tähtikirkas. Siellä ei ollut 
lunta eikä pakkasta, vaan 
talvi muistutti meidän kesää.
Jos kesäiltana istuu vaikka 

saunan jälkeen katselemassa 
sinistä taivasta tai järven rau-
haisaa pintaa tai vain kuun-
telee ääniä, tulee merkillinen 

olo. Mieleen tulee sanoinku-
vaamaton rauha. Ympärillä 
kuuluu rauhallisena luonnon 
äänet; veden äänet, tuulen 
havinaa puiden lehdissä, 
linnun laulu. Se viestii sii-
tä, että muutakin elämää on 
ympärilläsi.Sinä olet yksin, 
mutta samalla tiedät että et 
ole yksin. Olet osa tätä käsit-
tämätöntä maailmaa.
Ihmisille tämän pitäisi 

muistuttaa siitä, että Jumala 
on luonut hänet, kuten kai-
ken muunkin maailmassa 
ja tämä kaikki on ja pysyy 
voimassa vain Jumalan rak-
kauden tähden. Saman rak-
kauden joka konkretisoi-
tui silloin yli 2000 vuotta 
sitten ensimmäisen Joulun 

ilosanomassa ja Joulun Lap-
sen syntymässä.
Paimenet silloin yli 2000 

vuotta sitten olivat paikal-
lista työväestöä, jotka saat-
toivat ajatella siinä ulko-
na torkkuessaan parempaa 
ammattia ja toimeentuloa 
tai vain odottivat vuoroaan 
päästä levolle. Kesken kai-
ken heille ilmestyi enkeli. 
Enkeli toi heille merkillisen 
sanoman: Teille on syntynyt 
Vapahtaja!
Tämä sanoma sai paimenet 

liikkeelle. Mikä oli se voi-
ma, joka sai nämä paimenet 
jättämään laumansa ja rien-
tämään vastasyntyneen luo?
Uskon, että voima sisältyi 

enkelin sanomaan. Sanoma 

sisälsi tiedon rakastavasta 
Jumalasta, joka on tullut 
meidän kaikkien luo tässä 
pienessä lapsessa.
Jouluaattona saamme lahjo-

ja. Jokaisessa paketissa lukee 
nimi, kenelle lahja kuuluu.  
Jumala on kerran antanut 
myös joululahjan. Kenen 
nimi siinä paketissa oli?  
Siinä paketissa lukee: teille. 
Jumala on antanut lahjansa 
kaikille meille ihmisille. Hän 
antoi ainoan poikansa sovit-
tamaan meidän syntimme. 
Siitä lahjasta saamme nauttia 
joka päivä ja siitä lahjasta on 
kyse Jouluevankeliumissa.
Rauhaisaa ja Siunattua 

Adventinaikaa meille kai-
kille.

Adventin viettoon

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

www.wikro.fi

TOIMIPISTEEMME 
JÄNISMAALLA ON 

JÄLLEEN LAAJENTANUT 
VALIKOIMAA!

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

Tervetuloa Levytielle, 
palvelemme 

arkisin klo 8-16

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUS-

ASIAKKAILLE KOKKOLASSA

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT YKSITYIS-, YRITYS- 
JA TEOLLISUUSASIAKKAILLE KOKKOLASSA

Toivotamme asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua ja 

Rauhallista vuotta 2019!

Hydrauliikan järjestel-
mien suunnittelut!
Tervetuloa Levytielle,
avoinna klo 7.30 - 16.30

KOKKOLA, Pakkahuoneenkatu 9
Puh 040 7527667
AVOINNA: To 10-19, Muut ark. 10-17,  La 10-14

PIETARSAARI, Raatihuoneenkatu 5
AVOINNA: To 10-19, Ma kiinni, Muina ark. 10-17
Lauantaisin 10-14

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

SIUNATTUA TULEVAA VUOTTA.
Lämmin kiitos lahjoittuksistanne. 
Tervetuloa jouluisille ostoksille. 
GLÖGI- tar joilua 13.12. klo 10-17

Pitkänsillankatu 12, Kokkola
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Yrityksen nimi Aukioloajat
Osoite, puhelinnumero

www.nunnauuni.com

DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö 
hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän saa ai-

kaan aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivi.

DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman 
myrskyistäkin välittämättä vuoden  

jokaisena päivänä.

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.

DEKO-uutuudet alkaen 1 750 €, sis. rahdin

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Pitkänsillankatu 15, Kokkola p. 0400 866 180

pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com

Tilaa ilmainen mitoituskäynti!

Teksti ja kuvat: 
Eero Ketola

Saharan eteläpuolisesta 
Afrikasta löytyy maapallon 
köyhimmät alueet.  Yli 25 
miljoonaa ihmistä elää syn-
nyinmaansa ulkopuolella.  
Meneillään on suuri kanso-
jen vaellus kohti Eurooppaa.  
Suurin osa parempia elin-
mahdollisuuksia etsivistä 
on kotoisin Etelä-Sudanista, 
Keski-Afrikan tasavallasta, 
Eritreasta sekä Sao Tome 
ja Principestä.  Varsin suu-
ri osa matkalla olevista on 
evankelisten seurakuntien 
jäseniä. He eivät näe valon-
pilkahdusta ja tulevaisuutta 
kotimaissaan. Osa maista on 
postikortin kauniita, mutta 
kortin toisella puolella ei 
ole  mitään.

Ibrahim selviytyi pitkältä 
matkaltaan Liberiasta Poh-
jois-Afrikassa sijaitsevaan 
Ceutaan. 
– Kasvoin kristityssä per-

heessä. Olimme hyvin köy-
hiä. Isän veli kuoli sisällis-
sodassa. Sota ympäröi koti-
kylämme. Lähdimme pako-
laisiksi Guineaan. Tulimme 
sieltä takaisin kotikylämme. 
Sota oli loppu, mutta ihmiset 
eivät olleet onnellisia. 
Liberia sijaitsee Länsi-Afri-

kassa.  Maassa käytiin sisäl-
lissotaa vuosina 1989 – 1996 
ja uudelleen 1999 – 2003. 
Yli 300 000 ihmistä menetti 
henkensä ja miljoona pako-
laista ajettiin naapurimaiden 
leireille. Sisällissodan perin-
tönä on vihaa ja katkeruutta.  
Ibrahimin vanhemmat olivat 
aikaisemmin muslimeja. Sit-
ten he kuulivat evankeliumin 
ja tulivat uskoon.  
– Pelasimme lähes kaikki 

vapaa-aikamme jalkapalloa 
sunnuntaita lukuun ottamat-
ta. Pukeuduimme edellisenä 
päivänä pestyihin, puhtaisiin 
vaatteisiin ja menimme kirk-
koon. Kirkossa lauloimme 
kovalla äänellä ja ihmiset 
olivat iloisia. Ihmettelin, 
miksi kaikki ovat iloisia 
vaikka ympärillä on vain 
köyhyyttä ja pahoja ihmisiä? 

Ebola riehui kotikylässä
Nuoret seurakuntalaiset lähtevät kohti pohjoista

Vieressäni oleva mies kään-
tyi puoleeni ja rukoili. Kuun-
telin häntä ja rukoilin hänen 
kanssaan. Tämä oli hetki 
jolloin lähdin seuraamaan 
Jeesusta. 
Joulut kotikylässään Ibra-

him muistaa hyvin. 
– Emme saaneet lahjoja, 

mutta joulua aina odotim-
me. Kuuntelimme kirkossa 
joululauluja. Lähes kaik-
ki sukulaiset tulivat kirk-
koon. Uskoontuloni jälkeen 
sukulaiseni kiinnostuivat 
joulusta aikaisempaa enem-
min. He kysyivät minulta 

kaikenlaista, mutta en osan-
nut vastata kysymyksiin. 
Kerroin, että olen iloinen ja 
Jeesus asuu nyt sydämes-
säni.

Sota, ebola ja 
työttömyys

Sodan jälkeen Liberiaa koh-
tasi vakava ebola- epidemia. 
Se sai alkunsa Guineassa, 
lähellä Liberian rajaa jou-
lukuussa 2013. Epidemian 
katsotaan saaneen alkunsa 
kuolleesta lepakosta. Pik-
kupoika kosketti lepakkoa, 

sairastui ja kuoli.  Liberiassa 
epidemia oli pahimmillaan 
vuosina 2014 – 2015. Tar-
tunnan sai lähes 11 000 hen-
kilöä ja noin 5 000 menehtyi 
sairauteen.   Länsi-Afrikassa 
vuonna 2014 puhjennut epi-
demia on historian vakavin.
- Kotikylämme asukkaat 

kohtaisivat ebolan hyvin 
voimakkaasti ja läheltä. 
Monet, monet ystävistäni 
kuolivat sairauteen, muiste-
lee Ibrahim.
– Minulla ja tuhansilla 

samanikäisillä ei ole mitään 
työtä Liberiassa. Lähdin 
sitten kohti pohjoista. Mat-
kan varrella liityin muihin 
afrikkalaisiin jotka olivat 
matkalla kohti Eurooppaa. 
Matkamme on pysähtynyt  
tänne Ceutaan.  
Ibrahim tuli Ceutaan pie-

nen ryhmän kanssa rauhan-
omaisesti. 
- Minulla on pieni mahdol-

lisuus päästä Eurooppaan. 
Useita sukulaisiani asuu jo 
ranskassa. 
Nuori mies osallistuu pai-

kallisen seurakunnan juma-
lanpalveluksiin ja avus-
taa puutarhanhoidossa. Ja 
odottaa.  
- Olen tavannut täällä useita 

kristittyjä pakolaisia. Kaksi 
parasta ystävääni ovat kum-
matkin pastorin poikia.   

Pohjois-Afrikassa sijaitse-
van, Espanjalle kuuluvan 
Ceutan kaupungin ympärillä 
on yli kahdeksan kilometriä 
piikkilankaa ja sähköaitoja. 
Pohjois-Afrikassa yli mil-
joona ihmistä odottaa pääsyä 
Eurooppaan.

Ibrahim on kristitty pakolainen Liberiasta.

Eläinpuistontie 10, Kälviä
puh. 050 4007 093 

Aukiolot ma - pe 11-18, la-su 11-16

Jouluinen puotikahvila avattu!
Paljon antiikkia ja sisustustuotteita!

Tilat myös vuokrattavissa!

Tervetuloa tutustumaan!

Myymme uusien tieltä 
ESITTELYTAKKOJA 
POISTOHINTAAN!

Toivotamme Hyvää Joulua!

Delux Visco 
älyvaahtotyyny

29 €

PUKINKONTTIIN

 

Laaja valikoima 
edullisia vaihtoautoja!

www.mb-mobile.fi

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

MB-Mobile

Villa Romantica

www.vi l laromantica.f i

Palvelevaa majoitusta Kokkolassa!

Soita ja varaa 

majoitus:

p. 0400 562088

MERCEDES-BENZ B 
180 CDI Automaatti Urban Line  
vm. 2015, 83 tkm   23500

Mercedes-Benz C 
220 CDI BE A Avantgarde  
vm. 2012, 85tkm  21900

MERCEDES-BENZ C 
220 T CDI Aut 
vm. 2015, 96tkm  28800

MERCEDES-BENZ CLA 
200 CDI 
vm. 2015, 114tkm  26800

MERCEDES-BENZ 
CLA 220  CDI Automaatti 
vm. 2015, 38tkm   30800

MERCEDES-BENZ E 
220d T Aut SE Edition Avantgarde  
vm. 2018, 15tkm              49800

Välittävä autokauppa - En vänligare bilaffär



JOULUKUU 2018  9 Kristillinen AJAN FAKTA

GRILLIPANNU 

HAMPURILAISATERIA

BROILERIFILEEPALAT

KEBABATERIA

_4Element

[kläder och skyltar]

7 €
8 €
9 €

10 €
Torikatu 27, Kokkola • www.korvgorans.fi • 06 8319638

SEISKASTA 
KYMPPIIN LOUNAS

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

Nyt on

huoltojen aika!

 

”Mitä me siis tähän sanom-
me? Jos Jumala on meidän 
puolellamme, kuka voi olla 
meitä vastaan? Hän, joka 
ei säästänyt omaa Poikaan-
sakaan vaan antoi hänet 
alttiiksi kaikkien meidän 
edestämme, kuinka hän 
ei lahjoittaisi meille kaik-
kea muutakin hänen kans-
saan!”  Room. 8:31-32

Otimme vaimoni kanssa 
viime kesänä kesäloman 
ensimmäisinä päivinä koi-
ranpennun. Se on rodultaan 
yorkshirenterrieri ja annoim-
me sille nimen Nacho. Mon-
ta kertaa olemme yllätyk-
seksemme saaneet huomata, 
kuinka niin pienellä koiralla 
voi olla niin valtava oma 
tahto ja niin pieni miellyttä-
misen tarve meitä kohtaan. 

Nacho on nyt seitsemän 
kuukautta vanha ja olemme 
pyrkineet olemaan pienen 
pennun kasvattajina joh-
donmukaisia ja asettamaan 
selkeitä rajoja. Tästä huoli-
matta, jos se on esimerkiksi 
päättänyt päästä työhuo-
neeseen tai rappukäytävään 
oven avautuessa, niin sinne 
Nacho kyllä aivan varmas-
ti menee, vaikka kuinka 
yrittäisimme estää. Koiran 
kasvuprosessin aikana on 
kuitenkin aina hyvä muistaa 
niitä asioita, missä se on tosi 
hyvä. Esimerkiksi sisäsiis-
teyden opettelu on sujunut 
hyvin ja Nacho tulee hienosti 
toimeen muiden ihmisten ja 
koirien kanssa. Ja sillähän 
saa tietysti paljon anteek-
si, että Nacho on tosi söpö. 
Katsokaa nyt vaikka tuota 
kuvaa. 

Tämä juttu ei oikeastaan 
kerro Nachosta, mutta piti-
hän Nachosta nyt kuitenkin 
mainita tässäkin. Kesän jäl-
keen kun ei omalta osaltani 
ole tullut vielä vastaan liian 
kaukaa haettua puheenai-
hetta, mihin Nachoa ei voi-
si mahduttaa mukaan. Että 
työkavereille vaan terveisiä. 

Jokaisessa meissä 
asuu pieni ”Nacho” 

Joskus meiltä puuttuu kärsi-
vällisyyttä, aivan kuten malt-
tamattomalta koiranpennul-
ta. Esimerkiksi pimeän tal-
ven vaihtumista kevääseen 
voi kärsivällisyyden loppu-
essa jouduttaa pakenemalla 
etelän lämpöön muutamaksi 
viikoksi. Ja joskus meiltä 

Artikkelin alussa olleessa 
raamatunpaikassa kerrotaan 
Jumalasta, joka antoi kaik-
kensa meidän tähtemme. 
Siinä sanotaan, että hän ei 
säästellyt mitään - ei edes 
omaa Poikaansa. Jumala 
näki koko meidän elämäm-
me luodessaan meidät. Hän 
näki ne päivät, kun kaikki on 
mahtavasti. Ne päivät, kun 
lisäilemme päivän kohokoh-
tia some-tarinoihimme. Hän 
näki myös ne päivät, kun 
meidän sisäinen ”Nachom-
me” pääsee valloilleen. Kun 
pitkämielisyytemme ei rii-
tä ja itsepäisyytemme vie 
meitä kohti taas uusia pet-
tymyksiä. Jumalan silmissä 
meidän arvomme ei muutu, 
olipa päivämme tai käyt-
täytymisemme minkälaisia 
tahansa. Hänen rakkautensa 
meitä kohtaan ei muutu. Hän 
jatkaa olemaan edelleen se 
sama antelias Jumala, joka 
on lahjoittanut meille kaiken 
mahdollisen siunauksen elä-
määmme.

Tänä jouluna voimme ottaa 
vastaan lahjaksi armollisen 
ja pitkämielisen suhtautumi-
sen itseämme ja elämäämme 
kohtaan. Toki elämään pitää 
suhtautua vakavasti, mutta 
on hyvä muistaa, että koko 
maailma ei pyöri meidän 
itsemme ympärillä. Avain 
sellaiseen suhtautumiseen 
on pitää katse Jeesukses-
sa. Hänessä voimme löytää 
armon, rauhan ja rakkauden 
- todellisen elämän.

Nachokin taitaa saada tänä 
ensimmäisenä joulunaan 
lahjan. Luulenpa, että jokin 
lelu tai herkku voisi olla mie-
leinen. Siunattua joulunaikaa 
kaikille!

Koira nimeltä Nacho

puuttuu pitkämielisyyttä 
itseämme kohtaan. Netti on 
pullollaan blogikirjoituksia 
aiheesta ”10 askelta koh-
ti parempaa elämää”, jol-
la toivoisimme voivamme 
päivittää paremman version 
itsestämme ja elämästämme. 
Siinä sinänsä ei ole mitään 

vikaa. Joskus vain voi käydä 
niin, että maalaamme omasta 
elämästämme haavekuvan, 
jota ryhdymme tavoittele-
maan yhä uudelleen pettyen. 
Samalla katsomme sosiaali-
sesta mediasta kavereidem-
me elämän huippuhetkiä 
ja vertaamme niitä omaan 
joulukuun loskaiseen maa-
nantaihin. Siinäkään ei ole 
mitään vikaa, mutta voimme 
alkaa uskotella itsellemme, 
että kaikilla muilla on asiat 
paremmin kuin itsellämme. 

Kaj Kiviniemi

Nacho on reipas pieni koira.

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

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

1150,-

KOKKOLAN LAITEVALITYS OY           * Since 1986 *
Soivaa 
Joulua!

kokkoocgroup.fi  
Pitkänsillankatu 23, 

67100 Kokkola 
Puh: 0440 89 7711

Myytävänä!

KOTI 
SINULLE!

Rintamamiestalo 113 m2

Kokkolassa, Hiekkakatu 26

MYY: Harri Palokas 
OC-group Oy | Kokkola
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JMT KOSKELA OY, Torpparinmäentie 2, 67600 Kokkola, puh: 06 831 0666

Avoinna:
Ma -pe 8.00 – 17.00

Hyvää Joulua! 
Tervetuloa 

Topparintie 2:een 
Kokkolaan!

Satu Korhonen on tuttu henkilö Valchidin kylän lapsil-
le entuudestaan. Lapset juoksevat mielellään syliin, kun 
muistavat Sadun edellisiltä käynneiltä

Klaus ja Satu Korhonen 
ovat tehneet jo useampi-
en eläkevuosiensa aikana 
kiinteästi avustustyötä 
Romanian vähäosaisten 
romaniperheiden, - ja eten-
kin lasten auttamiseksi.
Tavatessamme pari viik-

koa sitten tein kysymyk-
sen, mikä on heidän mie-
lenpainuvin joulunaikai-
nen muistonsa noilta avus-
tuserien vientimatkoilta.

Molempien kohdalla mie-
liinpainuvimmaksi matkaksi 
oli jäänyt heidän muutaman 
vuoden takainen matkansa 
Keski-Romaniassa, Tran-
sylvanian alueelle Valchidin 
vuoristokylään. Heille oli 
muiden paikallisten kautta 
tullut tietoa eräästä romani-
yhteisöstä, joiden kodeissa 
elämä lumisessa ja kylmässä 
vuoristossa oli aivan epäin-
himillisellä tasolla. Kaik-
kien lasten nimiä ei ollut 
edes väestörekisterissä, eikä 
kukaan noiden perheiden 
lapsista ollut käynyt koulua. 
Niinpä Korhoset päättivät 
mennä käymään alueella 
yhdessä romanien tukityö-
tä tekevän Robert Kraus 
-nimisen henkilön kanssa. 
Robert on vaimonsa Elenan 
kanssa jo pitkään johtanut 
Romaniassa järjestöä, joka 
toimii heikoimmassa ase-
massa olevien romaniper-
heiden auttamisessa.

Klaus kertoo: 
–Kiipesimme paksussa 

lumessa vaikeasti kuljetta-
vaa vuorenrinnettä, ja saa-
vuimme korsumaiseen hök-
keliin, jossa ovena oli aivan 
kuin ladon ovi, joka ei lain-
kaan riittänyt peittämään 
oviaukkoa, vaan joka puo-
lelle jäi isot raot. Majassa 
oli maalattia ja joka puolel-
ta tuuli sopi puhaltamaan 
läpi. Tuolloinkin oli n. -15 
C astetta pakkasta, joten 
tilanne tuntui kaoottiselta. 
Perheen äiti oli kuollut, ja isä 
yritti jotenkin pitää hengis-
sä kuusilapsista  katrastaan. 
Eniten säälitti perheen nuo-
rimmainen, äidistään orvoksi 
jäänyt viisivuotias Denisa, 
joka oli aivan langanlaiha 
ja kalpea. Suorastaan ihme-
tytti, että hän oli noissa olo-
suhteissa säilynyt hengissä. 

–Tuo matka oli jonkinlai-
nen kartoitus, miten pys-
tyisimme auttamaan kaik-
kein kurjimmissa oloissa 
eläviä perheitä. Palattuamme 
vuorelta hieman alemmak-
si, menimme Nicu-nimi-
sen uskovan romanimiehen 
luokse. Tiesimme hänen 
hankkivan elantonsa siko-
jen kasvatuksella. Tiedus-
telimme häneltä, mitä ehkä 
voisimme tehdä noiden köy-
himpien auttamiseksi. Hän 
kertoi meille, miten nämä 
ylempänä vuoren rinteellä 
elävät ihmiset käyvät joulun 
alla teurastuksen alkaessa 
kyselemässä, jos he saisivat 

Kun joulu tuli Valchidiin

ilman maksua viedä sikojen 
suolet, joita he sitten puhdis-
tavat ja keittävät. Näin sitten 
he saavat tehtyä niistä joulun 
aikaan suolisoppaa perheen 
joulupöytään. Haju, mikä 
niistä keitettäessä lähtee, on 
aivan mahdoton, mutta kova 
ja jatkuva nälkä ja aliravit-
semus ei lue lakia Jos jotain 
syötävää saa, se täytyy käyt-
tää hyödyksi.

–Tuolloin sovimme Nicun 
kanssa, että hän teurastaisi 
jouluksi sikoja koko tuo-
ta yhteisöä varten, ja veisi 
siitä kunnon joulupaistit 
tuon vuoristokylän jokaiseen 
kotiin. Hän laski menekin ja 
totesi, että kaksi isoa sikaa 
riittää toiveen toteuttami-
seen. Me maksoimme siat, ja 
niin tuona jouluna Valchidin 
kyläyhteisössä sai suolisop-
pa jäädä tekemättä. Maksun 
saimme hoidettua suoma-
laisten ystävien tekemistä 
lahjoitusvaroista. Edellä 
mainittu Nicu on erittäin 
fiksu, itseään kouluttanut 
luotettava romanimies, joka 
pitää sianhoidon ja pienen 
teurastamon lisäksi kotin-
sa yhteydessä myös pientä 
kauppaa. 

–Myöhemmin Suomesta 
saaduilla lahjoitusvaroilla 
pystyimme myös tuon mai-
nitun perheen asuntoa kor-
jauttamaan paremmin asut-
tavaan kuntoon. Esimerkiksi 
vuotava katto korjattiin, ja 
sadevesien keräilyjärjestel-
mällä saatiin käyttövedet 
kerättyä talteen. Nyt vettä ei 
enää tarvitse kantaa kaukaa 
alakylästä, ainoastaan ruo-
kavesi on tuotava muualta.

Korhoset kertovat, miten 
elämä köyhässä romaniyh-
teisössä on kehittynyt: 

–Nicun tytär Lidgia sai 
sydämelleen, että pieni 
Denica on saatava kouluun, 
eihän hänellä muuten ole 
mitään tulevaisuutta. Ja niin 
Lidgia lähti heidän alakylän-
sä koulun rehtorin puheille. 
Aluksi rehtori torjui täysin 
ajatuksen. Hän tiesi tilan-
teen noiden lasten hygienian 
kannalta vaikeaksi. Hän tote-
si, että perheiden asuinolot 
ovat surkeat, ja että lapset 
opettajien kertoman mukaan 
ovat niin likaisia ja haisevia, 
että muut vanhemmat eivät 
haluaisi enää lähettää lap-
siaan kouluun. Mutta kun 
Lidgia oli sitkeä ja sovitte-
leva ja sai lopuksi rehtorin 
suostumaan, että no tulkoon 
sitten. Kun koitti se päivä 
että Denisa meni kouluun, ei 
hän  halunnut tehdä pitkään 
matkaa outoon ympäristöön 
yksin, vaan otti mukaansa 
muutamia muita tyttöä, jois-
ta osa oli omia sisaruksia. 
Ja kun portti avattiin, kaikki 
livahtivat sisään. Opettaja oli 
ystävällinen ja oli tyttöjen 
puolella, ja niin kaikki sai-
vat loppujen lopuksi jatkaa 
opintoja. 

Robert ja Nicu saivat suo-
malaisten avustuksella sisus-
tettua Nicun kiinteistös-
sä sijaitsevasta autotallista 
tytöille tilat koulutehtävien 
tekemistä varten, koska koti-
oloissa läksyjen tekeminen 
olisi mahdotonta. Nykyisin 
Lidgia  antaa heille päivit-
täin tukiopetusta ja opastusta 
muissakin asioissa. Lapsilla 
on peseytymismahdollisuu-
det ja suomalaisten ystävä-
piirien kautta he ovat saa-
neet kauniit ehyet ja puhtaat 
vaatteet. Näin kaikki alku-
vaikeudet on voitettu. Nyt 
lapset ovat kolmatta vuotta 
koulussa, ja koulun rehtori 

on antanut heille jopa kun-
niakirjan erinomaisesta kou-
lumenestyksestä. Erityismai-
ninnan ansaitsee myös Nicu 
ja hänen Lidgia-tyttärensä 
jotka niin tarmokkaasti vai-
kuttivat näiden ihmisten elä-
män muutokseen ja heidän 
tulevaisuuteensa.

Kaikki tämä alkoi oikeas-
taan tuosta jouluvierailusta 
vuoristokylään. Tästä näem-
me, miten pienestä voi kas-
vaa jotain suurta, jos meillä 
on näkyä lähimmäistemme 
hädästä ja halua olla edes 
pienellä avulla tukemas-
sa heikommassa asemassa 
olevien elämää. Myös suo-
malaisten kutomat sukat 
lämmittävät tänäkin jouluna 
monien isompien ja pienem-
pien romanilasten jalkoja.
 
–Vaikka kyse on pienistä 

lahjoista, niistä syntyy suu-
ri ilo,  toteavat Klaus ja Satu 
Korhonen ja iloitsevat siitä, 
että saavat olla auttamassa 
Euroopan köyhimmissä syr-
jäkylissä eläviä lapsia.
    
Sinäkin voit olla varoillasi 

avustamassa tätä työmuotoa 
ja jakaa toivon kipinöitä joil-
lekin heikoimmista. Fidan 
Toivon Kipinä-kampanjan 
kautta varat ohjataan apua 
tarvitseville.

Voit lahjoittaa 15 euroa 
lähettämällä tekstiviestin: 
FIDA15 numeroon 16 155  
tai pankkisiirron kautta tilil-
le: FI41 228 718 0000 5256  
Viitenumero: 112817.  
Näin autat Itä-Euroopan 

romaneja selviämään kyl-
mästä talvesta.  

(Rahankeräyslupa: Fida 
International Ra/2016/761, 
v o i m a s s a  1 . 1 . 2 0 1 7  - 
31.12.2021)

Keijo Niskala

Denisa tytön koti sisaruksineen ja naapureineen, Klaus 
Korhonen on keskellä ja hentoinen  Denisa nojautuu tur-
vallisesti häntä vasten. Perheen isä, ja kodin ovella edes-
menneen äidin sisar, joka on tullut katsomaan miten talossa 
pärjätään.
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TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee 

perustavallisia arkiasioita.

Kuuluisa maailmanmat-
kaaja istahti parturin tuoliin 
ja tarttui tarjolla olevaan 
matkalehteen, johon hän-
kin oli usein kirjoittanut 
matkoistaan. Parturi katsoi 
maailmanmatkaajaa uteli-
aana ja kysyi:
-Sinä kun olet kiertänyt 

maailmaa ympäriinsä, niin 
mikä olisi sellainen kohde, 
joka jokaisen tulisi nähdä?
Maailmanmatkaaja oli het-

ken hiljaa ja parturi jatkoi 
kyselemistään ehdotuksia 
antaen:
-Olisiko se kenties Hima-

lajan vuoristo tai Saharan 
autiomaa? Ehkäpä jokin 
maailman sei tsemästä 
ihmeestä tai jotain…
Maailmanmatkaaja hymyi-

li: -Nuo kaikki paikat ovat 

aivan upeita, mutta jos halu-
at kuulla sen paikan, jonka 
jokaisen tulisi elämässään 
nähdä, niin se ei ole mikään 
noista.
Parturi näytti kysyvältä: 

-Eikö? Mikä se sitten on?
-Paikka, joka jokaisen tulisi 

löytää, on paikka, jossa koh-
taat Jumalan. 
Parturi näytti hämmästy-

neeltä: -Mutta eikö se paikka 
voi olla missä tahansa, eihän 
se nyt voi olla mitenkään 
erityistä?
-Olet aivan oikeassa, paikka 

voi olla ihan missä tahansa, 
mutta totta on sekin, että 
vielä on valtava määrä heitä, 
jotka eivät ole tahtoneet sille 
paikalle. Ja nimenomaan se 
paikka on aivan erityinen: se 
muuttaa koko elämäsi. Eikä 
siinä vielä kaikki – sen jäl-
keen itse Kaikkivaltias kul-
kee kanssasi kaikilla teilläsi. 
Mutta jos et anna Jumalan 
kohdata itseäsi, mitä sinua 
hyödyttää nähdä kaikki maa-
ilman paikat? Osaisitko iloi-
ta Jumalan kätten töistä? 
Ketä kohtaan tuntisit kiitol-
lisuutta siitä näystä, jonka 
kohtaat auringon peilatessa 
vuoren huippuun tai kuulles-
sasi veden valtavan pauhun? 

-Tiedätkös, maailmanmat-
kaaja totesi kohta laskien 

matkalehden käsistään. -On 
myös olemassa vielä yksi 
paikka, jonka näkemistä 
odotan enemmän kuin min-
kään muun näkemistä. Nämä 
tähänastiset hämmästyttävän 
upeat matkakohteet ovat 
vain varjoja siitä, mitä tulen 
taivaassa kerran näkemään.

Kuulin taannoin myös toi-
sen samantyyppisen tarinan. 
Siinä toimittaja kohtasi mon-
ta presidenttiä tavanneen, 
Yhdysvaltojen presidenttien 
rukousaamiaisia isännöineen 
ja presidenttien hengellisenä 
neuvonantajana toimineen 
pastorin. Toimittaja oli kir-
jannut vihkoonsa tärkeän 
kysymyksen, jonka hän esitti 
pastorille:
-Voisitteko kertoa mon-

ta presidenttiä tavanneena, 
kenen tapaaminen tai mikä 
kohtaaminen on tehnyt teihin 
erittäin suuren vaikutuksen?
Pastori esitti toimittajal-

le empimättä vastauksen, 
joka oli jotain aivan muuta 
kuin toimittaja olisi osannut 
odottaa:

-Henkilökohtaisesti minul-
le tärkein kohtaaminen kos-
kaan on ollut se, kun koh-
tasin Jeesuksen Kristuksen 
Vapahtajanani. Kenen tahan-
sa presidentin tai suurmiehen 
kohtaaminen Jeesuksen koh-
taamiseen verrattuna menet-
tää merkityksensä. Vain 
Jeesuksen kohtaamisella on 
todellinen merkitys.

Joulun aika muistuttaa mei-
tä jälleen siitä, mitä Juma-
la teki puolestamme: antoi 
poikansa maailmaan meitä 
syntisiä vapahtamaan. Siinä 
on lahja, joka on jokaiselle 
tarjolla. Se lahja on tarjolla 
kaikkialla – jokainen paikka 
on paikka, missä voi pyytää 
Jeesusta sydämeen saakka. 
Ja se kohtaaminen tulee 
muuttamaan elämäsi suun-
nan – ikuisesti. Älä anna jou-
lun sanoman mennä ohitsesi, 
vaan hakeudu sen äärelle ja 
ota se itsellesi, sillä se on tar-
koitettu juuri sinulle.
Siunattua joulua!

-Tavis

Espanjalaisen avioparin tarinatDamaris
Damaris Tejada syntyi Mar-

bellassa, Espanjassa 22 vuot-
ta sitten. 

- Minua vanhempi veljeni 
oli todella sairas ja hän kuoli 
ollessani 5-vuotias, muiste-
lee Damaris lapsuuttaan.
Sunnuntaisin hänen uskovat 

vahempansa veivät hänet 
seurakuntaan kokoukseen. 

Varhaisnuorena hän näki 
erikoisen unen. Se sai hänet 
pelästymään, sillä unessa 
hän näki jonkun istuvan tuo-
lilla. Damaris katseli kuvaa 
selkäpuolelta, mutta kaikki 
alkoikin muuttua mustaksi 
samaan aikaan, kun tuoli 
kääntyi häntä päin. -Heräsin 
pelästyneenä ja nousin istu-
maan sängylleni, Damaris 
kertoo. Samalla hänen mie-
leensä nousi lupaus Raama-
tusta, jota hän alkoi tunnus-
taa. ”Jos kuljet vetten halki, 
minä olen sinun kanssasi, jos 
virtojen poikki, ne eivät 
tempaa sinua mukaansa. Jos 
kuljet tulen läpi, et kärven-
ny eikä liekki sinua polta.” 
(Jes. 43:2) 

Tuo  kokemus  muu t t i 
11-vuotiaan Damariksen 
elämän. Hän tunsi, että Jee-
sus oli lähellä häntä ja hän 
halusi antaa koko elämänsä 
Vapahtajalle.
Merkittävä muutos elämäs-

sä oli se, että Damaris alkoi 
lukea Raamattua joka päivä. 
Hän koki Jumalan puhuvan 
hänelle, ettei tulisi käyttää 
aikaa iltapäivisin katsellen 
TV-sarjoja, vaan keskittyen 
tärkeämpään. Niinpä hänen 
uskonsa kasvoi, kun Juma-
la puhui hänelle Raamatun 
kautta. - Voimani on ihan 
eri tasolla kun luen Sanaa, 
ja jatkan vieläkin päivittäistä 
Raamatun lukemista.

Varhaisnuoruuden muis-
toihin  kuuluu myös osal-
listuminen Fincassa nuor-
tenleirille.

Damaris kaipasi kokea 
enemmän Jumalalta, ja niin-
pä hän keskusteli ohjaajan 
kanssa halustaan täyttyä 
Pyhällä Hengellä. Leirillä 
rukoukseen ei kuulunut min-
käänlaista vastausta, mutta 
ohjaaja rohkaisi häntä, että 
älä huolehdi, vielä sinä saat 
sen kokea.

Kotiseurakunnassa, ylis-
tyslaulun aikana Damaris 
vaipui polvilleen omalla pai-
kallaa. Tuntui kuin hän olisi 
ollut yksin Herransa kanssa, 
vaikka ympärillä oli paljon 
väkeä.- Kieleni ei enää seu-
rannutkaan ylistyslaulua, 
vaikka yritin laulaa. Lopetin 
laulun ja siinä polvillani sain 
kokea Pyhän Hengen kas-
teen ja aloin puhua uusilla 
kielillä, Damaris kertoo siu-
naavasta kokemuksestaan.

-Olen kristitty. Haluan vai-
kuttaa ihmisiin kristittynä 
ja elämäntyylilläni joka on 
vapaa ja onnellinen.
Olen kiinnostunut yhteisös-

sä elämisestä, jossa tuetaan 

toinen toistaan ja rohkaistaan 
käyttämään kaikkia lahjoja, 
joita itsekullakin on. Nau-
tin seurakunnasta, jossa on 
vapaa ja iloinen, Jumalan 
läsnäolon ilmapiiri.

Damarista huolestuttaa 
”ihmisten tyhjät talot”, jot-
ka ovat heidän henkisiä ja 
emotionaalisia tyhjiöitä. 
Monet etsivät ja kaipaavat 

tyhjyyteensä apua ja silloin 
talo voi täyttyä väärillä asi-
oilla, jotka johtavat vain 
syvemmälle epätoivoon. 
Omia ajatuksiaan ylös kir-
jaava Damaris huolehtii 
myös ihmisten ruuasta.
Terveellinen ruokavalio on 

hänelle tärkeä osa elämää.

Haaveitaan Damaris on 
päässyt tuomaan julki you-
tube-kanavallaan. Videoissa 
nuori, espanjalainen Dama-
ris nostaa onnellisena käten-
sä ilmaan. Näyttää siltä kuin 
hän haluaisi lentää. Aika 
näyttää mihin asti Taivaan 
Isä häntä johdatuksessaan 
kuljettaa.

 Dominique
Dominique Duran sanoo 

sukuaan pieneksi. Siihen 
kuuluu vain vanhemmat ja 
Saksassa asuva isoäiti. 
Hän itse on syntyisin Mala-

gan Fredrichistä. Oltuaan 
uskonnoton 25- vuotiaak-
si asti hän päätti kääntyä 
Espanjan pääuskonnon, 
katolilaisuuden suuntaan. 

  Vaikka oma perhe on pie-
ni, Dominiquella on monia 
ystäviä. Yksi heistä oli käy-
nyt evankelisessa seurakun-
nassa. Siellä kokoustoiminta 
oli aivan erilaista. Ystävä 
pyysi myös Dominigueta 
mukaansa, ja hän lähtikin. - 
Aloimme lukea Raamattua 
työpaikallani kiinteistönväli-
tystoimistossa. Kolme kertaa 
viikossa luimme Sanaa, noin 
kolme, neljä tuntia kerral-
laan, kertoo Dominigue. 

  Ystävän kanssa keskus-
tellessa esiin alkoi nousta 
kysymyksiä, jotka laittoivat 
Dominiquen miettimään 
uskon perustuksia. Miksi 
Raamatussa puhuttiin niin 
vähän Mariasta ja sen sijaan 
paljon enemmän Jeesuk-
sesta. Katolilaisena hänelle 
Maria oli uskon avain ja Jee-
sus oli samalla tasolla Mari-
an kanssa. Ihmetystä herätti 
myös se, että  Neitsyt Maria 
oli synnyttänyt muitakin lap-
sia Jeesuksen lisäksi.  Luet-
tu Raamatun sana valaisi 
Dominiguen ymmärrystä, 
ja hän alkoi oppi nopeasti 
totuuksia Jumalasta.

  - Eräänä päivän ollessa-
ni suihkussa päätin tehdä 
parannuksen tästä epäter-
veestä uskonnosta, jonka 
huomasin olleen minulle val-
hetta. Samalla kun vesi puh-
disti minua, puhdistuin myös 
sisäisesti elävään uskoon 

Jeesukseen. Itkin, Tunsin, 
että en enää ole tekopyhä, 
Dominigue muistelee elä-
mänsä käännekohtaa.

  Seuraavat vuodet johtivat 
kuitenkin Dominiguen pro-
sessiin, jolla oli oma tarkoi-
tuksensa hönen elämässään. 
Hänen bisneksensä kokivat 
kolhuja ja menivät alaspäin. 
Näissä vaiheissa Jumala 
halusi opettaa hänelle sen, 
ettei tulisi luottaa omaan 
voimaan, vaan täysin Her-
raan. Tärkeäksi tuli myös 
Jumalan tahdon toteuttami-
nen elämässä.

  Tänään uudet suunnitelmat 
ja ideat elävän Dominiguen 
mielessä. 

-Ravintola-ala, kiinteistön-
välitys ja turismi ovat haas-
teita, joissa voin ammatti-
maisella otteella tukea niitä, 
jotka haluavat päästä alkuun 
näillä foorumeilla. Olemme 
perustaneet tiimin, jossa 
työskentelemme ja etene-
mme yhdessä suunnitellen 
työtä.

  Domingue on myös rin-
nallakulkija. Hän iloitsee 
ystävistä, jotka ovat vahvis-
tuneet uskossaan viime kuu-
kausina. Yhteiset rukoushet-
ket ja aito toisistaan välittä-
minen on kannattanut.

  Marja Toukola
  Espanja

Kun joulu tuli Valchidiin
Kohtaamisia
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0400 563 438 ✆ 0400 389 022
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YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

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

Myös auton ovien avaus
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto 

Ahjokuja 4, 67800 KOKKOLA
puh. (06) 822 4000, 0400 668 366

fax. (06) 822 4020
heino.puskala@rakennuspuskala.fi

www.rakennuspuskala.fi

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

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

Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12

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

Lekatie 6 A, 67100 Kokkola
040 161 1900 
www.renta.fi

Joulun tuoksua ja tunnelmaa,
tervetuloa kurkkimaan!

Torikatu 27, Kokkola | puh. 020 7341 650

ark. 9-17 
la 9-15

LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO 
• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS

www.lvirahkola.fi

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00

Rauhallista ja kodikasta Joulua

Tutustu uusiin talomalleihimme:

Pia Anttila
Puh. 0400 131 990

Erkki Huhtala
Puh.0400 821 235

Jan Liljedahl
Puh.044 524 7800

Heidi Porkola
Puh.045 648 4032

kreivitalo.fi
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MITSUBISHI
edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!

Myös laaja valikoima 
vaihtoautoja!

Indolantie 4 - KOKKOLA

Määräaikaiskatsastus  mittauksineen 

Periodiskbesiktning    ink.  mätningar 
 

50 €uroa 
 (henkilö– ja pakettiautot,  

      person– och paketbilar) 

Voimassa 31.12.2018 asti. 

 

Hyvää Joulua *** God Jul 

Toivottaa—önskar 

 

 

 

Indolantie 4 

67600 Kokkola 

Puh. 835 2555 
 

Päätin jokin aika sitten 
jututtaa Mika ja Ruut Ahos-
ta, ja kun sain siihen tilai-
suuden, otin selvää, mikä 
tuotantoryhmä Hurttimurtti 
oikein on. Tiesin ennestään, 
että hurttimurtti.fi-sivusto 
netissä pitää sisällään use-
ampia videoita, jotka ker-
tovat faktaa eri asioista ja 
niiden taustoista mahdol-
lisimman totuudellisesti ja 
myös kristilliseltä näkökan-
nalta katsoen – ei repien ja 
riepotellen, vaan oikaisten 
sitä yksipuolista näkemys-
tä, jonka julkinen media on 
monista aiheista luonut.

Hurttimurtti.fi-sivuston 
informaatioteksti avaakin jo 
paljon laajemmalti näköalaa 
kuin tässä on mahdollista 
tuoda esille. Tuolta sivulta 
voit myös halutessasi tilata 
Hurttimurtin uutiskirjeen.
”Maailmassa on lukui-

sia hyviä televisiokanavia. 
Ilman sisältöä ne olisivat 
kuitenkin kuin kehyksiä 
ilman taideteoksia. Siksi 
me teemme laadukkaita 
dokumentteja televisioon ja 
internetiin mahdollisimman 
kustannustehokkaasti.”
Tämä sivustolta löytyvä 

teksti on jonkinlainen joh-
toajatus tuolle työlle, jota 
Ahoset tekevät.

Ruut kertoi olevansa kotoi-
sin Kellon Kiviniemestä, 
Oulun pohjoispuolelta. Hän 
on uskovan, herätyskris-
tillisen kodin tyttö. Kun 
sitten välillä tuli käytyä 
myös Oulun helluntaiseu-
rakunnassa, niin sieltä sitten 
hän Mikan löysi miksaus-
pöytänsä takaa. Siitä yhtei-
nen taival alkoi.
Kun Ahosen perhe oli 

Hurttimurtti – mikä se on?

muuttanut noiden Pohjois-
Pohjanmaalla vietettyjen 
vuosien jälkeen Etelä-Suo-
meen asumaan, siellä Jumala 
alkoi puhua heidän sydämel-
leen kristillisten mediaoh-
jelmien tekemisestä, ja siitä 
kaikki palaset vain aikanaan 
loksahtelivat paikoilleen.
Jossakin vaiheessa tuotan-

toryhmälle oli keksittävä 
virallinen nimi. Tarvittiin 
myös niin sanottu domain-
nimi nettipalveluun. Kun 
sitä tiedusteltiin, niin pikai-
sen mietinnön jälkeen siinä 
sitten vain ”välähti” tällai-
nen höpsön hauska nimi: 

Hurttimurtti, joka tavallaan 
syntyi pienen väärinkäsi-
tyksenkin tuloksena. Mutta 
nimi on ollut oikein hyvä ja 
keskustelua aiheuttava.

Minä tietenkin hivuttauduin 
kysymykseen rahoitukses-
ta…Ohjelmia on kuvattu 
tiimin kanssa New Yorkis-
sa, Kyproksella ja Israelissa. 
Samoin on tarvittu televisi-
ointitason kuvauskalusto. 
Miten tämä on järjestynyt?
Tähän Mika totesi, että 

onhan se ihan tärkeä kysy-
mys, sillä yksi dokumentti 
maksaa sen verran euroja, 

että sillä rahalla saisi mel-
ko hyvän käytetyn henki-
löauton.
– Työtä varten on aina saa-

tu jonkin verran lahjoituksia 
sellaisilta ystäviltä, jotka 
ovat työtämme halunneet 
tukea, ja olemme lähteneet 
siitä, että ei kodissamme 
välttämättä tarvitse olla pal-
joa tavaraa. Niinpä kaiken 
sen, mitä olemme pitäneet 
vähänkin tarpeettomana, 
olemme pyrkineet kirppu-
toreilla myymään, ja sillä 
olemme rahoittaneet suuren 
osan työstämme.
– On niitäkin ihmisiä jotka 

ovat tuoneet omia tavaroi-
taan meille, ja sanoneet että 
myykäähän työnne hyväksi. 
Aina se raha vain on jostakin 
sitten kokoon saatu.

Kun sydämessä palaa halu 
tuoda esille jotain sellais-
ta, josta valtamedia vaike-
nee tai tuo sen jatkuvasti 
kovin yksipuolisena, Ahoset 
haluavat tuoda myös toisen 
näkökulman esiin omalla 
tavallaan.
– Uskomme myös siihen, 

että kristillinen dokumentti 
toimii samoin kuin esimer-
kiksi Jeesuksen kertomat 
vertaukset. Niiden kautta 
sanoma menee perille sydä-
miin asti, Ruut ja Mika ker-
tovat työnsä motiiveista.

Hurttimurtin tiimi haluaa 
toivottaa hyvää ja siunattua 
joulua.
– Muistakaa työtämme 

rukouksin ja käykää katso-
massa ohjelmia sivuillamme 
www.hurttimurtti.fi. 

Keijo Niskala 

Mika ja Ruut Ahosen kutsumuksenaon kristillinen mediatyö

Katselen kotejamme ja elä-
määmme, avaan oven niihin 
ja menen sisälle. Jeesus kul-
kee edellä. 

– Sairaalan käytävillä on 
hiljaista ja valot antavat tun-
nelmaa. On joulu, työvuo-
rossa olevan hoitajan mieli 
kääntyy kotiinpäin, mitähän 
ne siellä tekevät. Potilas-
huoneessa kello soi, täytyy 
kiiruhtaa.

–Tämä on joulu meillä, tai 
ainakin pitäisi olla. Sanotaan 
maassa rauha ja ihmisillä 
hyvä tahto. Mutta riidat eivät 
lähde edes Vapahtajan syn-
tymäpäivänä. Ihan nolottaa 
tämä kodin tunnelma. Mitä-
hän naapurit taas sanovat.

– Kurkistus onnelliseen 
kotiin. Vihdoinkin on hyvä 
olla, mies kotona ja lapset 
iloisia, ihana joulu ilman 
alkoholia. Kunnia Jumalalle!

– Vanki miettii allapäin olo-
aan. Ystävät ovat poissa, on 
niin kahlittu olo, lähtisinkö 
jouluhartauteen. Mitä ne 
toiset sanovat, jos menen? 
Jostain Jeesuksesta ne siellä 
puhuvat.

– Hälinää, ostoksia ja lahja-
toiveita. Meillä pankkikortti 
vinkuu, kaikille jotain arvo-
kasta ja kallista. On jouluaa-
ton ilta, on syöty ja annettu 
lahjat. Kuitenkin nukkumaan 
mennessä on taas tyhjä olo, 
vaikka kaiken piti olla täy-
dellistä.
 

–Vanha pariskunta istuu 
jouluillassa käsikkäin, mie-
lessä on kiitos Vapahtajasta 
seimeen syntyneestä. Ympy-
rä täyttyy, kun viedään lap-
set ja lastenlapset rukoillen 
Joulun Herran luo. On niin 
onnellinen olo.

– Nuoripari viettää jou-
luiltaa kaksistaan. Näin on 
päätetty yhdessä, meidän 
joulu kaksistaan. On hyvä 
olla toistemme kainalossa. 
Yhdessä avataan lahjat. Kui-
tenkin on vähän haikea mie-
li. On lapsuuskotiin ikävä. 

– Yksinhuoltaja äidin silmät 
täyttyvät kyynelistä. Lap-
set ei tänä joulunakaan saa 
juuri mitään. Kunpa olisin 
ottanut apua vastaan, mutta 

se oli niin noloa saada näitä 
almuja. Jospa sittenkin kävi-
sin hakemassa, ja niillähän 
on se joulujuhlakin. Ehkä 
meille silti tulee joulu. 

–Mummo istuu palvelutalon 
huoneensa ikkunasta kat-
sellen ulos. Pyhä hiljaisuus 
täyttää mielen ja muistot 
elämän varrelta nousevat 
pintaan. Onneksi tein jo nuo-
rena uskon ratkaisun. Jumala 
on ollut se punainen lanka ja 
johdattaja läpi vuosien. 

Mielen täyttää kiitollisuus 
Jumalaa kohtaan

Taivas on lähellä jouluis-
samme, kun sen vain löytää 
ja omistaa.

Ihmisiä ja koteja jouluillassa

Tarja Huhtala
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Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme

Oikein Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2019

Blaxar Oy, puh. 0405949496
www.blaxar.fi

Kosilankatu 2, Kokkola 06-822 5483, 050 307 7784, www.hnyman.com

Avoinna: 
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu

MEIDÄT LÖYTÄÄ
Kosilankatu 2, (Maskun naapuri)

NYT TALVIRENKAAT
tarjouksessa! -KYSY! 

Myös laaja valikoima 
VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli, 

kausisäilytys.

Toivotamme 

yhteistyökumppaneillemme ja 

asiakkaillemme 

Valoisaa Joulua ja 

Menestystä Vuodelle 2019

Perheeseen kuuluu Valfrid- 
isä, Fanny- äiti, ja yhdeksän 
lasta. Vanhimmat sisarukset 
ovat muuttaneet kaupunkiin 
asumaan, yksi poikalapsi 
liian varhain taivaan kotiin. 
Kotona vanhempien kanssa 
pienessä ja vaatimattomassa 
maalaistalossa asuvat vielä 
viisi tyttöä ja yksi poika.

Jouluvalmistelut alkoivat 
noin kolme viikkoa ennen 
joulua. Perinteisiin kuului 
muun muassa lipeäkalan val-
mistaminen, ja syönti. Kalaa 
pidettiin ensin tuhkahau-
teessa, minkä jälkeen kala 
vietiin kangassäkissä lähei-
seen puroon huuhtoutumaan 
viikoksi. Tällä tavoin kalasta 
saatiin maukas jouluateria. 
Äidin jouluvalmisteluihin 

kuului sukkien ja lapasten 
kutominen. Isä oli taitava 
toimissaan; hän teki lapsille 
nahkakengät talvea varten, 
ja vei vanhat lelut sauna-
kammariin entisöitäviksi 
jouluaatoksi. Viime jouluna 
lahjaksi saadut lelut hän kor-
jasi ja maalasi uudennäköi-
siksi lahjoiksi tulevaa aattoa 
varten. 

Aattoaamuna herätti in 
aikaisin, että kerettiin tehdä 
loputkin askareet ajoissa. 
Verhot vaihdettiin joului-
siksi, pirtin lattia pestiin 
puhtaaksi, ja puhtaat matot 
levitettiin koko lattian suo-
jaksi. Joululeipä, silakka-
rullat, syltyt sekä muut ruuat 
oli valmistettu ajoissa, mutta 
pulla leivottiin vasta aattoaa-
muna. Se antoi ihanan tuok-
sun tupaan. Äiti leipoi myös 
nisu-ukot kaikille lapsille. 
Joulukuusen olivat Valfrid- 

isä ja Valtteri-poika hakeneet 
aikaisin aamulla metsästä. 
Seuraavaksi tytöt saivat sen 
koristella; latvatähti pum-
pulista, lumihiutaleet, olki-
koristeet, suomenliput sekä 
tietysti aidot kynttilät kuu-
luivat kuusen oksille. 
Joulusauna lämmitettiin 

ajoissa. Saunan vesi sula-
tettiin lumesta. Saunan jäl-
keen koko perhe pukeutui 
juhlavaatteisiin. Lapset sai-
vat laittaa koulun joulujuh-
laa varten valmistetut puvut 
yllensä. Vanhemmat sisa-
ruksetkin tulivat kotiin jou-
luksi. Näin koko ydinperhe 
oli koolla.

Joulun viettoa 
1950-luvun 
maalaisperheessä

Kun kello lähestyi iltakuut-
ta, perhe istuutui tuvan pen-
kille kuuntelemaan joulurau-
han julistusta. Sitten syötiin 
riisipuuro ja rusinasoppa. 
Lahjat jaettiin lapsille kuu-
sen alta. Jokainen sai pienen 
paketin. Poika sai huulihar-
pun ja auton, joka oli entisöi-
ty vanhasta. Tytöt puolestaan 
saivat nuken vaunut. Ne oli-
vat samannäköiset, joilla oli 
ennen leikitty, mutta uuden 
väriset. Olipa omat omenat-
kin jokaiselle. 

Perhe oli hyvin musikaa-
linen. Aattoiltana laulettiin 
paljon. Valfrid -isä soitti kan-
nelta ja lapset lauloivat kau-
niita vanhoja joululauluja, 
joita olivat koulun joulujuh-
lassa esittäneet. Joulupäivä-
nä noustiin aikaisin kuunte-
lemaan joulujumalanpalve-
lus radiosta. Joulupäivänä 
ei saanut mennä kylään eikä 
ulos, vasta Tapaninpäivänä 
mentiin rekiretkelle oman 
perheen kanssa.

Tuula Hyyppä 

”Kesän sateinen sää jo syksyn ja talven 
alle jää. 
Vuoksi pilvitaivaan harmaan, sato pie-
neksi jää varmaan. 
Sateet uhkasivat kaikkialla, tulvat suuret 
maailmalla. 
Vaan ei syytä huoleen, nouskoon ruko-
ukset Herran puoleen. 
Saarijärven Paavon lailla, ei mekään olla 
koetusta vailla. 
Vaan ei Herra hylkää meitä, eikä armah-
dustaan peitä. 
Taas kun joulu, suuri juhla meitä kohtaa, 
ajatuksemme seimen luo johtaa. 
Myöskään ristin työtä unohtaa ei sovi, 
sillä siinä taivaaseen on meillä ovi. 
Kynttilöin muistetaan taas heitä, jo iki-
jouluun rientäneitä. 
Hyvää Jeesuksen syntymäjuhlaa jokai-
selle” 

(Aino Kiiltomäki, 2005)

Soita ja tilaa 
ilmainen kuntoarvio:
06 2410 2686

Ilman kylmetessä kondenssi-
vesi kostuttaa välikattoa, jos 

tuuletus ei toimi. 

Lue lisää aiheesta vesivek.fi

Asuuko 
vintilläsi
ENSIO...
kondensio?

Tervahovintie 9, KOKKOLA (06) 8271 111 • auki 7-17, 9-14
1862

155

Joulun taikaa 
Hartmanilla!

Sahapaketti Bahco
Vasara, käsisaha ja mittanauha

Työkalupakki Premium
16 “, vedettävä 3-lokerolla (HQ26)

23 €

Akkuporakone
SOLO TE-CD 18 LI E SOLO (WY97)

59 €

Puunkantoteline
Kelo 53X33X35 cm (YP34)

   8990

26 90

Erä paristoja edullisesti....1 €/pkt
Ennenvanhaan käytetyt ja rikkinäiset lelut korjatiin ja entisöitiin uudeksi jouluksi.

Rauhallista Joulua &

Siunattua vuotta 2019
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille!
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Sari Essayah

Joulu on 
lapsen juhlaa!

Rauhallista ja 
Siunattua Joulua
sekä menestystä 

vuodelle 2019

- Teemme Tilaa -

www.kokkoinvest.fi
Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16

Joulusta ei suotta sano-
ta, että se on lasten juhla. 
Jokainen viehättyy lasten 
joulujuhlissa esittämistä 
lauluista ja näytelmistä. 
Samoin kuin heidän odo-
tuksen ilmapiiristä ja vil-
pittömästä ilosta. 

Itse asiassa koko joulun 
sanoman keskiössä on lap-
si, vieläpä vastasyntynyt, 
avuton ja hoivaa tarvitse-
va. ”Niin tapahtui heidän 
siellä ollessaan, että Marian 
synnyttämisen aika tuli.” 
Uuden elämän syntyminen 
on aina ihme, mutta Jou-
lun lapsen syntyminen on 
aivan erityinen ihme. 

Joulun ilosanoma on, että 
Jumala tuli ihmiseksi, jotta 
voisimme pelastua hänen 
sovitustyön kautta ikuiseen 
yhteyteen Jumalan kanssa. 

Joulun sanoma saa mer-
kityksensä yhteydestä pää-
siäiseen. Jumala on lähel-
lämme, Hän tulee keskel-
lemme paitsi seimen lapse-
na, niin myös Pelastajana, 
Vapahtajana ja kuoleman 
voittaneena, ylösnousseena 
Kristuksena. Siksi meillä 
kuoleman varjon maassa 
on toivo, iankaikkinen elä-
mä. Hän tuli, ei luomaan 

kaunista, nostalgista kerto-
musta, vaan vapauttamaan 
meidät synnin ja sielunvi-
hollisen vallasta. 

Todellinen vapautus - niin 
että me ihmiset pääsemme 
vapaaksi moraalisista risti-
riidoista, riippuvuuksista, 
katkeruudesta ja kaunasta, 
hoitamattomien ja laimin-
lyötyjen ihmissuhteiden 
aiheuttamista ongelmista - se 
vapautus on tarjolla meille 
kaikille nöyrtymällä ja tun-
nustamalla syntimme. Jee-
suksen sovitustyön tähden 
me rikkinäiset ja keskeneräi-
set kelpaamme, koska mitta 
on täytetty puolestamme.

Jokaisen ihmisen elämän 
suurin ihme on se, että ruko-
uksessa voi antaa itsensä 
Pyhän Jumalan käsiin ja 
johdatukseen. Omallakin 
kohdalla, kiireisenä, työssä-
käyvänä perheenäitinä usko 
merkitsee minulle lepoa vaa-
timuksista ja tietoa siitä, että 
elämääni kannatellaan sen 
kaikkina hetkinä. 

Jeesuksen seuraaminen 
ei merkitse elämää ilman 
vastoinkäymisiä tai silmien 

sulkemista  maai lman 
ongelmilta, vaan elämän 
onnellisuus perustuu Juma-
lan läsnäoloon ihmisen 
arjessa, yhtä lailla sen ilois-
sa kuin suruissa, kolhut ja 
pettymykset ovat osa sitä 
tietä, joka vie perille. Tämä 
Jumalan huolenpito kan-
taa silloinkin, kun elämän 
kalkkiviivat häämöttävät. 

Uuden Testamentin 
väkevin lupaus on Jeesuk-
sen jäähyväisrukoukses-
sa: ”Minun Isäni kodissa 
on monta huonetta - Minä 
menen valmistamaan teil-
le sijaa, mutta tulen sitten 
takaisin ja noudan teidät 
luokseni, jotta saisitte olla 
siellä missä minä olen.”. 

Tämä lupaus on meille 
kaikille, jokaiselle, joka 
haluaa uskoa itsensä ja 
elämänsä Joulun lapsen 
huomaan.

Sari Essayah, 
kansanedustaja, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi

Useampana vuotena järjes-
tetty kauppojen tapahtuma 
Hurjat hämyilyt   veti jälleen   
runsaan osallistujajoukon 
Kaustisen keskustaan  syys-
kuun viimeisen viikonlopun 
hämärään ja joulun avauk-
sessa seurakuntaa pyydet-
tiin myymään  joulupuuroa. 
Vapaaehtoiset grillasivat 
makkaraa hämyilyihin  sekä 
valmistivat tortut ja puuron 
joulun avaukseen. Seurakun-
nan uudistuneet keittiö- ja 
tarjoilutilat ovat olleet vii-
me aikoina aktiivisessa ja 
tarpeellisesta käytössä.
 
Helluntaiseurakunnan toi-

mitila ja kirpputori ovat  
tapahtuma-alueella ja näin 
on luontevaa olla mukana 
tapahtumissa. Hämyilyiden 
aikaan väkeä kertyi tilo-
jen edustalla olevan grillin 
ja muurinpohjapannujen 
ääreen jonoksi asti ja monet 
siirtyivät sisälle kahvitte-
lemaan ja seurustelemaan 
elävän musiikin soidessa 
taustalla. Joulun avauksessa 
puuro ja tortut kävivät hyvin 
kaupaksi ja voitiin kokea 
jouluista tunnelmaa.
 
Kesäkuussa pastorina aloit-

tanut Raimo Tikka oli hyvin 
tyytyväinen kävijöiden run-
saaseen  määrään.  Kahviku-
pin äärellä ihmiset viihtyi-
vät ja tällaisten paikkakun-
nan yhteisten tapahtumien 
aikaan kynnys seurakuntaan 
mataloitui. 
– Ihmiset ovat olleet hyvin 

ystävällisiä ja ilmapiiri on 
ollut hyvä, kertoo Raimo 
Tikka ja jatkaa, että kokee 
olevansa omalla paikallaan 
ihmisten keskellä erilaisissa 
tapahtumissa. 
Hän iloitsee siitä, että Kaus-

tisella löytyy ihmisiä, jotka 
ovat aktiivisesti mukana 
järjestämässä tällaisia tapah-
tumia. 
– Se on elävän seurakunnan 

merkki, kun lähdetään ulos 
ja osallistutaan, sanoo Rai-
mo Tikka. Jokainen osallis-
tuu kuitenkin oman elämän  
tilanteensa  mukaan, kaikilla 
ei ole aina mahdollisuutta 
olla konkreettisesti mukana. 

Tärkeintä on kuitenkin, että 
olemme kaikki rukouksen 
hengessä ja Jumalan Pyhän 
hengen johdatuksessa. Sil-
loin saamme  vain ihmetellä 
Jumalan töitä.

Raimo Tikka on tullut Käl-
viältä, jossa hän asuu perhei-
neen. Hän  toimii seurakun-
nan vanhemmiston puheen-
johtajana ja päätehtävänä  on 
Jumalan sanan julistus seu-
rakunnassa. Ihmisten arkeen  
tuleva armollinen Sanan  
saarna rohkaisee ja vahvis-
taa kuulijoita uskon tiellä ja 
ammentamaan itsekin raa-
matusta voimaa elämään. 

Leena Myllymäki

Raimo Tikka vastaanottamassa joulupuurolle tulijoita 
Kaustisen jouluavauksessa.

Kaustisen Helluntaiseurakunta mukana paikkakunnan tapahtumissa

Pastori Raimo Tikka 
ihmisten keskellä
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Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

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

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Lounastarjous ma-pe 
Norm. pizzat/kebabit

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi
             TERVETULOA! Sis. salaatti voileipä, limsa 

0,3l/maito/vesi ja kahvi

7,90

Rantakatu 21, KOKKOLA - Puh. 06 8224009Rantakatu 21, KOKKOLA - Puh. 06 8224009

Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus

Toivotamme asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua!

2p no txt

Seuraava Ajan Fakta
Keväällä 2019

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYSTÄ VUODELLE 2019

Torpparintie 16 A, 67700 Kokkola

Myös Asematie 9, KANNUS 

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

PUH: 050 313 8128

Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

KAAKELIMAAILMA
KOKKOLA

Puh. 0500 881108

Asiantuntevaa 
palvelua!

WWW.KAAKELIMAAILMA.FI

Aidot emalikilvet 
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvet

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

Hyvää 

Joulua!

RATSASTUSLAHJAKORTTI
– JOULUN TOIVELAHJA!

Tervetuloa ohjatuille tunneille!
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Rauhallista Joulua 
ja Onnea tulevalle 

vuodelle!

www.botniaprint.fi

Seuraava Ajan Fakta
Keväällä 2019

              

Joskus Jumalan suunni-
telmat ovat aika erikoisia. 
Monet asiat menevät täysin 
eri lailla, kuin on itse kuvi-
tellut. Onko Taivaan Isä 
sittenkään johtamassa mei-
tä? Onko Hän hylännyt tai 
unohtanut meidät..? 
-Ei suinkaan. Tilanteet vain 

menevät hieman toisella 
tavalla.

Ajatellaanpa joulun suurta 
ihmettä. Raamatun mukaan 
Maria ja Joosef olivat aivan 
tavallisia ihmisiä. Heitä koh-
tasivat samat ongelmat ja 
tunteiden vyöryt, kuin ketä 
tahansa muuta maan päällä 
tallaajaa.
Kun nuoripari lähti verolle 

pantavaksi Beetlehemiin, 
voisi kuvitella, että heillä oli 
omiakin mielikuvia matkas-
ta. Ehkäpä he ajattelivat, että 
”Varmasti Jumala järjestää 
heille jonkin ylhäisen maja-
talon, kun siihen on tarvet-
ta. Varsinkin jos Messiasta 
joudutaan reissun päällä 
synnyttämään. Maailman 
Vapahtajalle on varmasti 
aina sijaa täpötäydessä kau-
pungissakin”. 
Kenties Joosef ja Maria 

olivat nuoria ja rohkeita. 
Varmuus ja into paistoivat 
heidän kasvoiltaan matkaan 
lähtiessään. Jumala kuiten-
kin aina koettelee omiaan. 
Kun Marian synnyttämisen 
aika tuli, asiat menivät aika 
erikoisella tavalla.
 
Raamattu kertoo, että Mari-

an synnyttämisen aika tuli.
”No, nyt otetaan majatalo”, 

Joosef tietää. ”Sitten vain 
valitsemaan”. Ei ole vapaata 
ensimmäisessä, eikä toises-
sa. Kolmannessakaan ei ole 
yhtään tyhjää sänkyä. Tätä 
he eivät varmaankaan osan-
neet ottaa lukuun. Kenties 
Maria voihkii, eikä hädin 
tuskin voi kävellä pidem-
mälle. ”Sinnittele rakas...”, 
purkautuu ehkä pelokkaan-
kin Joosefin suusta.

Ehkäpä Joosef alkaa turhau-
tua. ”Jumala auta!” Tuleva 
vaimoke seisoskelee kaksin-
kerroin hiekkaisella ja pölyi-
sellä tiellä. Supistuksia tulee 
tiheästi ja kaikki majatalot 
ovat ”täyteen buukattuja”. 
Maria kenties itkee ja luul-
tavasti pelkääkin. Hän ei ole 
aikaisemmin synnyttänyt. 
Mistä löytyisi avustaja tähän 
tilanteeseen..? Eiväthän sen 
ajan miehet olleet tottuneet 
saattamaan lasta maailmaan. 
Joosef jyskyttelee ovia -ken-
ties epätoivoisesti. Eikö 
kukaan ymmärrä kaksikkoa?

Lopulta muuan lähitalon 
emännistä heltyy ja päästää 
nuorenparin navettaansa. 
Tallin katto on matalalla. 

Lehmä ammuu kuuluvasti, 
kun Joosef sytyttää hirres-
sä riippuvan lyhdyn. Valoa 
tulee vain niukasti. Kenties 
nuorukainen taluttaa Mariaa 
heinäkasan päälle pitkälleen. 
Lanta löyhkää ja Maria voi 
huonosti. Joosef yrittää teh-
dä kihlattunsa olon mahdol-
lisimman mukavaksi. Mies 

     Joulun johdatus

asettelee lisää kuivia, piste-
leviä heiniä hänen selkänsä 
alle. Maria puuskuttaa. Hän 
kärsii jo kovista kivuista. 

Ehkäpä Joosefin mieleen 
kalvaa epäilys. ”Miten tämä 
saattoi mennä näin? Miksei 
heille ollut huonetta? Onko 
syntyvä lapsi sittenkään 
mikään erikoinen? Voiko 
tulevaan vaimokkeeseen 
luottaa? Kuka on isä? Mik-
sei Jumala johdattanut heil-
le kunnollista yöpaikkaa? 
Tällainen kärpäsiä kuhiseva 
talli!?” 
Samassa Joosef hätkähtää 

todellisuuteen. Marian syn-
nytys on jo pitkällä. Hän tar-
vitsee apua. ”Kätilö!” Hänet 
on saatava ja äkkiä. Miehen 
kädet tärisevät ja ääni väri-
see. Hän juoksee läheisen 
talon ovelle. Epätoivoinen, 
kiihtynyt pyyntö otetaan nyt 
vihdoinkin todesta. Tuleva 
äiti saa Joosefin hankkimaa 
tukea. Yhdessä he kiiruhta-
vat talliin. Lopulta lapsi put-
kahtaa maailmaan. 

Maria ja Joosef katselevat 
pienokaista. Hän on täy-
dellinen. Joosef pesee pie-
nokaisen puhtailla, veteen 
kastetuilla rievuilla. Poika 
sätkii ja itkee hieman. On 
rauhallista. 
Yö on edennyt jo pitkälle. 

Pienestä ikkunasta pyrkii 
sisään hieman valon kajas-
tusta.   

Kun vauva on saanut ensim-
mäisen ateriansa, he laskevat 
Hänet seimeen. Poikavauva 
on kiedottu majatalosta saa-
tuun puhtaaseen pyyhelii-
naan ja kapaloon. 
”Eihän tämä nyt niin huo-

no makuupaikka ole pie-
nelle. Näyttääkin ihan sän-
gylle”, puuseppä Joosef 
lausahtaa kenties ironisesti. 
Hänen käsissään valmistunut 
upea kehto odottaa kotona. 
Se vain odottaa aikaansa. 
Vaikka seimi näyttää vähän 
huteralta ja nopeasti kasaan 
kyhätyltä, Joosef laskelmoi 
sen kyllä kestävän vauvan 
painon. ”Omissa käsissä 
olisi tullut parempi”, mies 
kenties miettii. Jeesus on 
suloinen seimessäkin.  
Vanhempia ei nukuta lain-

kaan. He katselevat häm-
mästyttävän täydellistä 
pienokaista ja loikoilevat 
kahisevissa heinissä. Aika 
pysähtyy. 

Yhtäkkiä nuoripari kuu-
lee kadulta, navetan ulko-
puolelta kopinaa. Varovasti 
tallin oveen jyskytetään. 
”Sisään!” Ovi narahtaa ja 
sen raosta pistää sisään par-
rakkaat, pölyiset, miehen 
kasvot. Lyhdyn valossa voi 
nähdä, että mies on iloisen 
yllättynyt. Välittömästi hän 
huikkaa työkavereilleen ja 
lauma paimenia pyrähtää 
sisään. He kertovat lähes 
yhteen ääneen uskomatto-
man kokemuksensa öisel-
lä kedolla. Hetken he ovat 
kaikki sanattomia. ”Tässä 
Hän nyt on. Ihmeiden ihme. 
Maailman Vapahtaja on syn-
tynyt”. Paimenet täyttyvät 
toivolla, rakkaudella ja kii-
tollisuudella. ”Jumala ei ole 
unohtanut kansaansa. Tästä 
on kerrottava eteenpäin”.

Kenties Maria ja Joosef 
katsovat nyt toisiinsa. Sil-
mät täyttyvät kyynelistä. 
Usko alkaa roihuta rinnassa. 
Luottamus ja Pyhä kiitol-
lisuus valtaa mielen. Enää 
heidän ei tarvitse epäillä. 
Kenties Joosef tarttuu voi-
punutta Mariaa kädestä ja 
suutelee sitä hellästi. Sitten 
he kumartuvat seimen ylle. 
Maailman Vapahtaja tuhisee 

hiljaa. Jeesus hamuaa pien-
tä nyrkkiä suuhunsa. Heinä 
rapsuu, kun pienet jalat liik-
kuvat kapalon sisällä. Maria 
ja Joosef aavistuksen araste-
levat koskea lasta. Kuinka 
he osaavat ottaa tällaisen 
vastuun? Eihän Vapahtaja 
vain mene rikki.

Kun paimenet ovat men-
neet, seuraa tallissa lisää 
yllätyksiä. Ylhäiset Itämaan 
tietäjät löytävät myös peril-
le. Messias saa lisää Hänelle 
kuuluvaa huomiota. Joosef 
pyörittelee häkeltyneenä 
saamaansa Mirha-purnukkaa 
ahavoituneissa käsissään. 
Maria puolestaan nuuhkai-
see suitsukkeita. Kun kulta 
on avattu kangaskääreestä, 
he tietävät pystyvänsä tähän. 
Heitä kannatellaan Taivaasta 
käsin. Heitä johdatetaan ja 
autetaan. Ei tarvitse pelätä. 
Koska Jumala on uskonut 
heille tämän lapsen, he kyke-
nevät tähän. Rohkeus ja kii-
tollisuus valtaa mielen. Näin 
asioiden piti mennäkkin.

Maria ei paljoa hiisku. 
Hän jää miettimään asioita. 
Jumalan suuruus ja ihmisen 
pienuus. Nämä voi käsittää 
vain ihmisen sydämellä.
 

Värisilmä 
auttaa

Tervehdys 
Värisilmä-liikkeestä!

Tarjoamme remontoijille ja uuden kodin  
rakentajille räätälöidyt palvelut ja  

laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon.

TUOTTEET
• Keraamiset laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Lattianpäällysteet

• Tasoitteet ja  
   vedeneristystuotteet

TARJOUS!

Tervehdys Värisilmä-liikkeestä!

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

ETU!

Remontoijille ja rakentajille 

myönnämme vuonna 2016

 20% alennuksen 
normaalihintaisista 

Värisilmä-tuotteista.

Yhteistyöterveisin

Värisilmän henkilökunta

PALVE
LEMME

AMMATTIT
AIDOL

LA
PALVELUT 
•	Maalitohtori
•	Tunnetila	suunnittelupalvelu		

www.tunnetila.fi
•	Maalaus-	ja	asennuspalvelut

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

tuotteet

Tervetuloa tutustumaan, kahvipannu on kuumana!

 

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

Värisilmä Kokkola
Sandkvist & Co Oy

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

Tervehdys Värisilmä-liikkeestä!
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PALVE
LEMME

AMMATTIT
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LA
PALVELUT 
•	Maalitohtori
•	Tunnetila	suunnittelupalvelu		

www.tunnetila.fi
•	Maalaus-	ja	asennuspalvelut

TUOTTEET
•	Keraamiset	laatat	
•	Sisä-	ja	ulkomaalit
•	Lattianpäällysteet
•	Seinänpäällysteet
•	Tasoitteet	ja	vedeneristys-	
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Tervetuloa tutustumaan, kahvipannu on kuumana!

 

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

Värisilmä Kokkola
Sandkvist & Co Oy

ma-pe 8.00 - 17.00
la 10.00 - 14.00

Tervetuloa 

tutustumaan.

Yhteistyöterveisin
Värisilmän henkilökunta

Runsas  
käytävä- 
matto- 

valikoima.

Tule  
valitsemaan 

omasi!

Paljon tapetteja 

-50% -60%

PALVELUT
• Maalaus- ja  
   tasoitetyöt 

• Asennuspalvelut 

Tervetuloa
Marimekon 
jouluun!

Meiltä joulun 
toivotuimmat 
lahjat ja 
kauneimmat
paketit.

Avoinna joulukuussa
myös sunnuntaisin.

Kulmakaappi
Tehtaankatu 2, Kokkola. 06-8224135
ma-pe 10-18, la 10-15

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

KOKKOLAN 
ALUETAKSI OY

0440 568 887

1+19 henkilön taksi
pyörätuolikuljetukset
lentokenttäkuljetukset

Soita ilman tilausmaksua

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme
Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!
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Kokkolan helluntaiseurakunta jakaa ilmaiseksi ylijäämäruokaa halukkaille joka maanantai ja torstai klo 
15.40 - 17.00  Yleensä saatavana leipää ja muuta einestä. Kahvitarjoilu ja hartaus jakelun yhteydessä!  
Osoite: Hakalahdenkatu 88, Kokkola.      Tervetuloa!

Hyväkello-tiimi toivottaa kaikille Siunattua Joulunaikaa!

Kun lähdimme seurakun-
tamme kautta tehtävään EU-
ruokajakotoimintaan kolme 
vuotta sitten, emme tienneet 
mihin se tulisi johtamaan. 
Aloitimme pienenä ryhmä-
nä. Tällä hetkellä tiimissä 
on mukana 35-40 vapaa-
ehtoista henkilöä, joiden 
sydän sykkii rakkaudesta 
Jeesukseen ja lähimmäisen 
auttamiseen. Hyväkello- 
ruokajakotiimi jakaa EU-
ruokajakojen lisäksi kahtena 
päivänä viikossa kaupoilta 
saatua hävikkiruokaa.  

Kokkolan alueella (Kälviä 
ja Lohtaja mukaan luki-
en) on jaettu EU ruoka-
kasseja vuonna 2018 noin 
20.000kg. Hävikkiruokaa 
seurakuntamme Hyväkello-
ruokajakotiimin kautta on 
jaettu lisäksi arviolta noin 
50.000 kg eli yhteensä noin 
70.000 kg..

Ruokajakotyö 
on tiimityötä. 

On ruokien noutoryhmä, 
lajitteluryhmä, keittiöryh-
mä ja jakoryhmää, ideatiimi, 
panttipullopisteen hoitajat 
jne.  Noutoryhmä aloittaa 
jakopäivisin aamuisin jo 
ennen klo 7. Ruokataukoa 
lukuunottamatta moni jatkaa 
ihan loppusiivoukseen saak-
ka klo 18:00. Tämä toistuu 
maanantaisin ja torstaisin 
eli 2krt/viikossa joka viikko. 
Koko toiminnan aikana 

emme ole käyttäneet varsi-
naisia vuorolistoja. Olemme 
halunneet pitää toiminnan 
niin vapaaehtoisena kuin 
suinkin ja luottaneet siihen 
näkyyn, että Jumala itse 
johtaa tätä työtä. Sesonki-
huippuja lukuun ottamatta 
aloitamme jakopäivät tyh-
jillä pakastimilla.

Kuitenkin ruokaa on riit-
tänyt, jopa niin että muuta-
ma hevonenkin saa silloin 
tällöin leipää syödäkseen. 
Kiitämme nöyrästi tahoja, 
joilta lahjoituksia saamme 
ja ennen kaikkea Jumalaa!  

Avustaminen 
nostaa arjen yläpuolle

Voi sanoa, että hyvän olon 
ja siunauksen tunne työstä 
on valtava. Se vain nostaa 
tekijänsä arjen yläpuolelle. 
Sisar tai veli. jonka kanssa 
ei aiemmin ehkä kokenut 
hengen yhteyttä, tiimissä 
näkee hänet Jeesuksen sil-
min. rakkaana, arvokkaana 
ja ainutlaatuisena. Tiimis-
sä - toisen mielenliikkeet, 
ilot tai surut, vaistoaa heti. 
Olemme saaneet valtavasti 
tukea toisistamme. Täällä 
tiimin jokainen jäsen saa 
toimia oman osaamisensa 
ja persoonallisuutensa vah-
vimmalla alueella. Tehtäviä 
ei tarvitse jakaa ulkopuoli-
sen. Jokainen löytää helposti 
oman paikkansa.  

Hengellistä ja 
sosiaalista työtä

Näemme että toimintamme 
vaikutukset ovat hengellisiä, 
aineellisia ja sosiaalisia. Pää-
tehtävämme on ruokajako, 
mutta siihen kuuluu ehdot-
tomasti ja näkyvänä osana 
evankeliumin eli Jumalan 
ilosanoman esillä pitämi-
nen. Sen lisäksi että hakija 
saa ruokakassin, hän voi 
osallistua vapaaehtoiseen, 
noin 20 minuuttia kestävään 
hartauteen ennen varsinaista 
ruokajakoa klo 15.40 alkaen. 
Vapaaehtoisuudesta huoli-
matta, sali on usein lähes 
täynnä. Ruokajaon jälkeen 

tarjoamme kahvia, mehua ja 
ainakin pullaa, riippuen siitä 
mitä päivän hävikkiruuissa 
olemme saaneet.  

Jakotilaisuuksissa 
on lämmin ilmapiiri. 

Kahvikupposen äärellä on 
mukava istahtaa moikkaa-
maan tuttuja, kyselemään ja 
pohdiskelemaan syvemmin-
kin mieltä askarruttavia asi-
oita. Tilaisuuksissa on mah-
dollisuus kirjoittaa nimettö-
mänä rukouspyyntönsä tai 
kiitosaiheensa paperille ja 
tiputtaa se rukouskoppaan. 
Yhdessä sitten rukoilemme 
asioiden puolesta. Myös 
henkilökohtaista rukous-
apua voi saada, jos haluaa. 
Kenellekään ei uskoa tupu-
teta. Ruokajakotilaisuuksiin 
voi tulla ilman minkäänlaista 
uskonnollista vakaumusta, 
eikä tarvitse olla seurakun-
nan jäsen. 
Pyrimme myös kehittä-

mään toimintaamme. Kun 

halu auttaa on suuri, kehit-
tämisideoista ei ole puutet-
ta. Meillä on hyvä yhteistyö 
kaupungin muiden ruoka-
jakotahojen kanssa ja siitä 
olemme syvästi kiitollisia. 
Jakaminen on ollut yhteinen 
siunaus. Lisäksi Ruokajako-
tiimillä on yhteistyötä seu-
rakunnan diakonian kanssa, 
lähinnä muunlaisen lahjoi-
tustoiminnan puitteissa. Jos 
olet kiinnostunut tämäntyyp-
pisestä auttamistyöstä, tule 
rohkeasti mukaan vaikka 
kahvittelemaan. 

Rohkeasti noutamaan

Rohkaisemme myös niitä, 
joilla on avun tarve, tule-
maan rohkeasti hakemaan 
ruokakassia. Toisin kuin 
monilla paikkakunnilla, 
meillä pystyy vaikuttamaan 
itse kassin sisältöön, koska 
saa itse valita tuotteet kul-
loisestakin tarjonnasta.

JAKOPÄIVÄT: 
Ma ja to klo 15:30-17:00

Ruokajaokotiimin 
rukous!

Rakas Taivaallinen Isämme, poikasi Jeesuksen Kris-
tuksen nimessä:
-Auta särjettyjä, haavoitettuja, niitä, jotka elävät jon-

kun asian takia epätoivossa ja pelossa. Niitä, jotka ovat 
nurkkaan ajettuja, ahdistuneita tai toimintakyvyttömiä.
-Puhalla uskosi niihin, jotka ovat menettäneet uskonsa 

Sinuun, ihmisiin tai yhteiskuntaan.
-Ole heidän kanssaan, jotka ovat vangittuna ja kah-

leissa. Ihmiskahleissa tai syväjäätyneitä. Jotka pohtivat 
elämänsä lopettamista.
-Pelasta kaunis kaupunkimme. Pysäytä kohotettu käsi. 

Vapauta epäterveessä suhteessa olevat ja tee meidät 
kaikki enemmän riippuvaisiksi sinusta kuin ihmisistä.
-Katkaise pahan kahleet, niin että näemme monien saa-

van vapautuksen.
-Anna kipinä paremmasta huomisesta Sinun siipiesi 

suojassa. Niin että jouluna voimme katsella niin lapsen 
kuin vanhuksenkin iloisia kasvoja. Ettei kenenkään tar-
vitsisi pelätä kotona. 
-Ole yksinäisyydessä ja sairasvuoteella. Puhu vielä siel-

läkin, minne ihmisääni ei enää kuulu.
-Kiitos tästä yhteisöstä. Anna meidän olla osa turvallista 

seurakunta perhettä. Muuttua niin, että Kristus valo lois-
taa meistä, vaikka olemme savimajoja. Kiitos että olet 
antanut rakkauden liekin sydämiimme ja muuttanut sen 
ahertaviksi käsiksi ja jaloiksi, rukoukseksi tuntematto-
man lähimmäisen puolesta. Kiitos että tänäkin jouluna 
synnyt jonkun ihmisen sydämeen.
-Anna meidän sulkea kiire ja häly, puheensorina ja 

vaeltavat ajatukset mielestämme silloin kun kohtaamme 
lähimmäisen. Jotta hän tulee meille näkyväksi, korvin 
kuultavaksi ja sydämellä ymmärretyksi.
-On turvallista ja oikein jättää tämä työ Sinun johtoo-

si. Anna meidän nähdä Sinun tekojasi, pieniä ja suuria, 
huvittavia, murtavia ja voitokkaita. Kiitos että saamme 
levittää ilosanomaa Sinusta. 

-On ihanaa olla omasi. 

Siunattua Joulunaikaa kaikille!

Ruokajakotiimi/ Riitta 

On ilo kertoa Jumalan teoista

Tätä työtä ei voisi tehdä ilman vapaaehtoisten intoa, 
rakkautta ja antautumista tälle työlle, se tulee sydämestä.
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Ma 18.35 ja Pe 17.30
Kuuluu  91,8 MHz

RADIO DEISSÄ

Voit kuunnella Aikamerkki ohjelmat 
nyt myös Ajan Fakta -radioarkistosta 
millon vain, kaikkialla maailmassa!

www.ajanfakta.fi/radio/

LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.

TOHOLAMMIN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Kaustintie 5 (2. kerros)

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA

Tilaisuudet:
Sunnuntaisin kokous rukoushuoneella tai leirikeskus Majakassa klo 11
 
Rukousillat klo 19 tiistaisin Vetelin Ylipäässä kodeissa, Vetelin keskustan alu-
eella yl. perjantaisin kodeissa ja Halsualla torstaisin Majakassa tai kodeissa.
 
Wanha Holvi, lähetyskahvila ja kirpputori, os. Koulutie 73. 
Kahvila avoinna ti-pe klo 11-16, kirpputori  ti-pe 10-16.30, la 10-12.
 
Lauantaisin ruokajakelu ja kaikille avoin ilmainen Lähimmäisen kahvila Wan-
hassa Holvissa klo 10, ruokajakelu Halsualla yritystalolla klo 11.30.

Tarkemmat ilmoitukset samoin kuin nuorten ja varkkarien toiminta näkyy 
viikoittain Perhonjokilaakso-lehdessä.

Lestintie 9 

Långbrogatan 10A,  
Karleby

Pitkänsillankatu 10A
Kokkola 

puh. 050 555 4657
 

OHJELMA:
www.nystart.fi

facebook.com/NyStartKokkola

Yhteyshenkilö: 
Armas Fiskaali p. 046 547 8658,  
e-mail: armasfi@hotmail.com 

 
HAKALAHDENKATU 88 

 Toimisto: 
Avoinna ti-ke klo 10-12

p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi 

Su  klo 11.00  Päivätilaisuus
Ti   klo 19.00  Rukousilta tai Lähetyskokous
Ke   klo 17.00  Lastenkerho Koulukeskuksessa
Pe  klo 19.30  Nuortenillat Ullavalla

www.toholammin-helluntaisrk.com

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

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Lestintie 37

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

  Yht  p. 0400 637 444

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

Kalajoen helluntaiseurakunta
Verstastie 1, Kalajoki

 

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.

Pastori Raimo Tikka
Kaustisen Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5, 69600 Kaustinen
p.0401792644
E:mail:kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com

Kaustisen 
Helluntaiseurakunta

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

Viikko-ohjelma

Viikko-ohjelma
Su  11.00 Jumalanpalvelus
       11.30 Pyhäkoulu
Ma 19.00  Menora-kuoron harjoitukset
Ti  19.00  Rukouksen ilta
Ke  08.00  Aamurukous
 09-12 Toimistoaika
 12.00  Päiväpiiri (kk:n 2. ke)
To  08.00  Aamurukous
 18.00  Kitarakuoron harjoitukset
Pe 18.00  Kids-kerho 
La  08.00  Aamurukous
 19.00  RuksaOpen

Lähetyskirppis Kälviä
Pajakuja 2, 68300 Kälviä, puh. 045-863 3434, Avoinna: ma - pe 10–17, la 

10–13 kirppis.kalvia@gmail.com  fb-sivut: kirppis.kalvia
Pastorit:  Voitto Marjeta 045-650 8961, Jussi-Pekka Tahvanainen 044-0992269
Tulossa: 
Su 16.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla, Lapsikuoro, Menora-kuoro, 
                             Kings Kids, Maria M & J-P, riisipuuro, lapsille joulupussit
Ti 25.12. klo 18.00         Joulukirkko, Jussi-Pekka Tahvanainen, Mikko & Co.
Su 6.1.2019 klo 11.00    Ehtoollisjuhla, Jussi-Pekka Tahvanainen, 
                                      Voitto Marjeta, Menora-kuoro
Su 27.1.2019 klo 16.00 Koko perheen Jylistyskonsertti
La 2.2.2019 klo 19.00   OpenPraise ”Israel ja uusi sukupolvi”, 
                                     Tuija Valtanen (ICEJ), J-P, houseband

Siunattua Vapahtajan Syntymäjuhlaa!

 

www.kaustisenhelluntaiseurakunta.com 
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari

www.pietarsaarensaalem.fi

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.

Viikottaiset tilaisuudet:
Maanantaisin klo 10 Rukousaamu
Tiistaisin        klo 10 Rukousaamu
Torstaisin       klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Sunnuntaisin  klo 11 Päivätilaisuus

Muut tilaisuudet:

Su 16.12. klo 16 Seurakunnan Joulujuhla
La 22.12.  klo 18 Joululaulujen ilta
Ti 25.12.   klo 9 Joulukirkko

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.

Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!! 
Yhteydet: Jusssi Seikkula Puh. 050 3537951

2

1

Kustintie 1, 69700 Veteli

 Kinnulan Helluntaiseurakunta, 
Rikantie 14, 43900 Kinnula

Yhteyshenkilöt:  
Antero Aarrekangas 

p. 050 3231701   
Mauno Laulumaa 
p. 044 0532042

Kokkola Pentecostal 
Church Sunday services 
11am are translated to 
English

Tervetuloa Joulunajan tilaisuuksiin!
Hakalahdenkatu 88. Kokkola
 
- Toivon Kipinä- joululaulujen ilta Su 16.12. klo 18
- Joulukirkko Ti 25.12. klo 10
- Jumalanpalvelus Su 30.12. klo 1

            -Kokkolan helluntaiseurakunta-

Viikko-ohjelma: 
Maanantai klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 20 min. ennen)
Tiistai      klo 13.00 Lähetyspiiri (joka toinen viikko)                                                                                        
 klo 17-19  Vekkulit- lastenkerho (5-10v)
Keskiviikko klo 19.00 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 20 min. ennen)
 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 Jumalanpalvelus (pyhäkoulut lapsille)
Katso ilmoituksemme Kokkola- lehdessä

Tulevia tilaisuuksia:
Su 16.12. klo 18 Toivon Kipinä- joululaulujen Ilta Kuoron johdolla                                                                                                             
Ti  25.12. klo 10 Joulukirkko, Timo Syrjälä, rahalahja Kan- työlle                                                                                
Su 30.12. klo 11 Jumalanpalvelus, Timo Syrjälä, musiikki: Minna & Esa                                                                             
Ke 2.1.     klo 19 Rukouksen ja ylistyksen ilta, Misa Kokkonen                                                                                           
Su 6.1.     klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus                                                                                                                 
Su 13.1.   klo 11 Musiikillinen jumalanpalvelus, Kälviän Kitarakuoro                                                                                             
Su 20.1.   klo 11 Lähetyssunnuntain kokous, Riku Turunen (Fida)                                                                                            
Ke 23.1.   klo 18 Raamattu Avautuu- ilta, ”Asema Kristuksessa”                                                                                                                         
Su 27.1.   klo 15 Olethan paikalla!- todistuskokous, Aino & Kaisa                                                                               
Ke 30.1.   klo 18 Raamattu Avautuu- ilta, ”Anteeksianto”                                                                                
Su 3.2.     klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus                                                                                                                 
Ke 6.2.     klo 18 Raamattu Avautuu- ilta, ”Eheytyminen”                                                                                                                
9.-10.2. ”Sairas ja terve syyllisyys”, opetus: Martti Kumpulainen                                                                           
Su 17.2.   klo 11 Lähetyssunnuntain kokous, Jouko Rajala (Avainmedia)

Toivotamme Ajan Faktan lukijoille Siunattua 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Syntymäjuhlaa 

ja Hyvää Uutta Vuotta 2019

Tarkempi informaatio seurakunnan tilaisuuksista nettisivuilta 
osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi ja Facebookista - Pie-
tarsaaren Saalem.
Pastori  Tuomas Vuorinen, 044-504 8425

Siunattua joulunaikaa
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Keittiökalusteet 
Gigantista!

Varaa aika ilmaiseen 
keittiösuunnitteluun osoitteesta 

www.gigantti.fi

täysin uusi tapa 
asentaa keittiö

Ja joulu on
paketissa.

Silence dvd

Simojoki:
häikäisevän kirkas cd 

åström: rauhaa ja 
rohkeutta cd

jippu: getsemane cd

edberg: my christmas
songs cd

the star dvd

jippii:
ristin maa cd

16.90

19.50

13.90

19.90

21.90 17.90

19.90

Ajat muuttuu, 
niin Mekin.

palvelemme nyt myös 
sunnuntaisin klo 10-21!

ma-la 8-21
su 10-21

Elokuva kertoo kahdesta 1600-luvulla eläneestä jesuiittapapista,
jotka lähtevät uhkarohkealle matkalle Japaniin löytääkseen 
kadonneen oppi-isänsä.

Tarina uskosta ja ystävyydestä.

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

KANTA-ASIAKASKORTILLA

Pyjamat, yöpaidat &  
kylpy- ja aamutakit -20%

alkuperäisestä hinnasta.

Kaikki lasten

ZY-Kylpytakit

(27,95)22,36

moomin Pyjama

(29,95)23,96

Kiedo Joulu 
pehmeään pakettiin!

Tarjous voimassa Halonen Fashion Card 
-kanta-asiakaskortilla 1.-31.12.2018.


