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Joh. 3:16
Kokkola Pentecostal
Church Sunday services
11am are translated to
English
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Ajankohtainen rukous!

PÄÄKIRJOITUS
Niin on Jumala maailmaa
rakastanut...
Katsoessasi kalenteriasi
oletko ajatellut miten sen
vuosimerkintä jo numeroina
ilmentää sitä, että silloin –
yli kaksituhatta vuotta sitten
annettiin ihmiskunnalle taivaasta lahja, jonka vaikutus
näkyy vieläkin, - ei vain painettuina numeromerkintöinä, - vaan myös miljoonien
ihmisten elämässä.
Lahjan vaikutus näkyy
ennen muuta niiden ihmisten elämässä, jotka ovat
ottaneet tuon Jumalan lahjan omakohtaisesti vastaan.
Eihän mikään muukaan lahja
hyödytä meitä, jos hylkäämme meille tarjotun lahjan.
Luulisin jokaisen suomalaisen joutuneen tämän lahjan
kanssa jollain muotoa tekemiseen: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16)
Tuossa tekstissä on ihmeellisen lahjapaketin sisältö
kerrottu kaikessa lyhykäisyydessään hyvin selkeästi,
ja meille suomalaisille jopa
omalla, suomen kielellämme
niin, että se on mahdollisimman helppo ymmärtää.
Tuon rakkauden lahjan vastaanottaminen saa aikaan
sen, mitä Apostolien teoissa
kerrotaan Pietarin elämästä,
ja hänelle annetusta lupauksesta: ”Hän puhuu sinulle,
ja niiden sanojen voimasta
sinä pelastut, sinä ja koko
perhekuntasi.” (Apt. 11:14)
Raamattu, Jumalan sana, on
yksi noiden sanojen puhuja.
Niitä Jumalan rakkauden
sanoja voit kuulla myös
Pyhän Hengen vaikutuksen
kautta, sisäisenä Jumalan
puheena suoraan sydämellesi. Sen puheen kuulet jumalanpalveluksissa, kirkoissa,
rukoushuoneissa, ystäväsi
kodissa ja kanssakäymisessä toisten kanssa, jos vain
kuuntelet tuota ääntä. Se

puhe kuuluu usein jopa tekojen kautta kaikkialla, missä
palvellaan Jumalaa ja jossa
Pyhä Henki saa vaikuttaa.
Nuo äänet ovat Jumalan
kehotuksia tuon kauan sitten
valmistetun paketin vastaanottamiseen ja avaamiseen
sinun oman elämäsi kohdalla. Jumalan lahja, Jeesus, on
Taivaan Isän rakkauden lahja ihmiskunnalle. Ja tuohon
lahjan vastaanottamiseen
liittyy lisäksi ihmeellinen
lupaus: ”Niiden sanojen
voimasta sinä pelastut,
sinä ja koko perhekuntasi.” Ihmeellinen lahja! Eikö
ihmisen elämä ja sielu ole
sen arvoinen, että se kannattaa pelastaa sekä ajallisesti,
että ennen kaikkea ikuisuutta
ajatellen?
Elämä on ainutkertainen,
ja sitä seuraa Raamatun
mukaan ikuisuus joko Jumalan yhteydessä tai sitten ikuisessa erossa hänestä.
Joulun on aina ajateltu olevan erityisesti rakkauden ja
lahjojen antamisen aikaa.
Useimmat meistä varmaan
tahdomme ainakin silloin
osoittaa rakkauttamme eri
tavoin läheisillemme. Haluammehan me jakaa rakkautta, ja toivomme salaisesti
myös itse saavamme sitä
osaksemme.
Meille suomalaisille rakkauden tunnustus on monille uskaltamiskysymys: Mitä
toinen siitä ajattelee, jos
osoitan rakkautta? Uskallanko näyttää tunteitani noin
vain?
Onhan suomalaisen – etenkin miehen – oltava jäykkä,
kova ja tunteeton. Rakkauden osoittaminen on tabu,
jota suomalaisen on vaikea
rikkoa. Viime aikoina on
puhuttu paljon työilmapiiristä. Kokeile, mitä se vaikuttaa
sinun työpaikkasi ilmapiiriin, kun sanot työtoverillesi, että sinä olet aidosti iloinen hänestä. Kerro, kuinka
onnellinen olet siitä, että saat
omistaa hänenlaisensa työtoverin, jonka kanssa voi ja saa

Tämä maa tarvitsee
rukoilevat johtajat!
Reijo Ruotsalainen

Keijo Niskala
jakaa elämän arkea. Uskon,
että kun olet rehellinen
itsellesi, löydät monia syitä
noiden sanojen vakuudeksi.
Joskus voisi tehdä ihan ”eedvarttia” sekä itselle ja läheiselle, avata tuo tunnustuksen
paketti, kertomalla läheisellesi että hän on sinulle tärkeä
ja rakas! Huonot asiat kyllä
uskalletaan sanoa. Eikö siinä
ole jotain ristiriitaa?
Miksi se sanottaisiin nuo
kauniit sanat niin usein vasta
haudalla? Elämässä, ystäväni, elämässä!
Eihän Jumalakaan salannut rakkauttaan meihin.
Rikotaan näitä tabuja kodin,
työpaikan ja ystäväpiirinkin
sisällä ja uskon, että ei siinä
hullummin käy vaikka sen
uskaltaisi tunnustaa aviopuolisolleenkin – kannattaa
kokeilla! Eikä tuota tunnustusta tarvitse edes seuraavaan jouluun asti odottaa sen
voit tehdä nyt heti !
Paras ja tehokkain, sekä
koti,– että työilmapiirin
puhdistaja ja vapauttaja on
elämän luovuttaminen Jumalalle. Hyvin eletty, tai vaikka
rikkinäinen ja repaleinenkin
elämä voidaan luovuttaa
Jumalalle kiittäen häntä siitä
rakkaudesta, jota hän osoitti
pojassaan Jeesuksessa niin
minulle kuin sinullekin. Juuri tämä hetki sopii tällaiseen
lahjan vaihtoon mainiosti, ei
tarvitse odottaa huomista,
sillä tämä voi olla se päivä.
Tämä päivä voi olla uuden
elämän alku, jonka seuraukset kestävät ikuisuuden
rannoille asti.
Kiitetään myös Jumalaa
joulun lahjasta – Jeesuksesta!
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Reijo Ruotsalainen

Keijo Niskala

Joka joulu alkaa samat
keskustelut kristillisestä
perinteestä, suomalaisesta
julunvietosta. Tämä joulu
ei tee poikkeusta. En voi
ymmärtää, että ihmiset ovat
niin pihalla oikeuksistaan,
etteivät voi järjestää vuosisataisia perinteisiä juhlia kirkossa. Ei kirkko ole
vaarallinen paikka, se on
rakennus.
Ateisteja on maailmassa
muutama prosentti. Nyt tuntuu, että kaikessa mennään
niin vähemmistöjen ehdoilla, että enemmistön oikeudet jää jalkoihin. Ovatko
myös Jeesukseen uskovat
vähemmistö, joiden arvopohjaa pitää kunnioittaa,
-vai eikö?
Raamatun tietämys on tänä
päivänä niin heikolla tasolla, että viranomaisten ja
oppilaiden on pakko saada
koulutusta mitä Raamattu
sanoo ja tarkoittaa. Muuten
tulee entistä enemmän näitä
pähkähulluja ulostuloja.
Oisko sittenkin hyvä, että
jonkintasoinen Raamatun
opiskelu olisi ainakin yläasteella ihan omana aiheenaan.
Oikeusasiamiehen taannoinen ulostulo Päivi Räsäsen
sanomisista on suoraan
uskonnon ja sananvapauden
rajoittamisen pyrkimystä.

Ei ole ymmäretty sanojen
asiayhteyttä ja merkitystä,
vaan pidetty niitä vihapuheena.
Tämä tulkinta hänellä johtuu selkeästi Jumalan sanan
tietämyksen vajeesta, tai
sitten se on tahallista ja kiihottamista vähemmistöä, –
uskovia kohtaan!
Tämä joulu kuitenkin mennään taas vanhan kaavan
mukaan. Jälleen ensi vuonna
todennäköisesti sama vääntö jatkuu, kuten jokaisena

vuonna.
Tämä maa tarvitsee johtajat joilla on hengellistä
näkökykyä ja ymmärrystä
kristillisyyden ytimestä.
Tarvitsemme rukoilevat
johtajat kansan parhaaksi.
Siunattua joulua kaikille!
Jeesus tulee pian jos ei
pukki kerkeä, vai miten se
meni! Meille pukki ei tule,
Jeesus kyllä!
Jeesus ei ole edelleenkään
kirosana –tai vihainen, toki
Hän puhuu edelleen!

USKOONTULON

A
B
C

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

jaa Jeesusta Kristusta ja paljon lapsia, jotka tarvitsevat
hyvän ja rakastavan perheen,
kodin, jossa asua. Olemme
itse Suomessa ollessamme toimineet tukiperheenä
ja tuo on ollut kyllä meille
rikastuttavaa aikaa. Olemme saaneet tästä tosi paljon
hienoja kokemuksia, uusia
ihmissuhteita ja huomanneet
sen, kuinka pienellä avulla
voi olla suuri merkitys lapselle ja perheelle joka apua
tarvitsee.

Alkuperäiset varaosat – Huollot – Korjaukset

Jeesuksen syntyessä ei
Hänelle tahtonut löytyä
sijaa majatalossa. Meillä on
lähellämme omassa kotimaassakin tänä päivänä paljon lapsia, jotka tarvitsisivat
sijaa rakastavasta perheestä.
Vaikkapa yhden viikonlopun
kuukaudessa. Tuki- ja sijaisperheille on suuri tarve. Voisimmeko tänä jouluna hiljentyä joulun sanoman äärelle
ja rukoilla, voisimmeko me
avata kotimme oven lapselle,
joka sitä kipeästi tarvitsee?
Siinä olisi lapselle lahjojen
lahja.

Sami ja Anna-Leena Puurula ovat auttaneet satoja lapsia Thaimaassa vuosien saatossa. Sami kuvassa pienen avustettavan kanssa.
Olemme olleet viimeiset
viisi vuotta lähetystyössä
Thaimaassa ja monenlaisia
kokemuksia on mahtunut
tuohon aikaan. Juuri nyt
olemme viettämässä ns.
Suomi-vuotta täällä kotimaassamme.
Olemme saaneet menneinä
vuosina kokea, millaista on
viettää joulua ulkomailla
kaukana kaikesta tutusta ja
kaukana omista läheisistä.
Joulut ovat olleet erilaisia,
mutta omalla tavallaan hienoja ja rikastuttavia kokemuksia. Jouluhan on meille
suomalaisille perinteisesti
perhejuhla ja siksi olemme
nyt erityisen kiitollisia siitä,
että voimme hiljentyä jou-

lun sanoman äärelle perheen mistautua maanpäälliseen
parissa täällä Suomessa.
tehtäväänsä.
Jumala on luonut perheen,
Hän on luonut miehen ja naisen, ja antanut heille tehtäväksi perheen perustamisen.
Näin joulun aikaan on hyvä
muistaa Jeesuksen syntymä
ja siihen liittyvät tapahtumat.
Jumala lähetti ainokaisen
poikansa valoksi tähän maailmaan. Jeesus syntyi perheeseen, jossa oli rakastava
isä ja äiti. Näin Jumala antoi
meille esimerkin myös oman
Poikansa kohdalla. Perhe on
Jumalalle tärkeä asia ja sen
merkitys on suuri. Jeesus
sai hyvän perheen, ja kodin,
jossa Hän sai varttua ja val-

Viimeisten vuosien varrella olemme nähneet paljon
tilanteita, joissa perhe ei ole
sellainen, millaiseksi Jumala
on sen luonut. Sen tulisi olla
turvallinen ja hyvä paikka
olla. Thaimaassa kristittyjä
on vähän ja näin ollen myös
Jeesuksen tuntevat perheet
ovat vähemmistönä. Monet
perheet ovat rikkinäisiä ja
moni lapsi on jopa vailla
kotia. Valitettavasti näin se
on myös meillä täällä Suomessa, vaikka olemmekin
kristitty maa. Ympärillämme
on paljon rikkinäisiä perheitä, jotka tarvitsevat Vapahta-

SUOJELUSENKELIKSI! Muodikkaita

Suositut kultaiset Suositut Q&Q
HELMIRANNEHopeiset ENKELI- hopeisia
KELLOT
SYDÄNRIIPUKSIA KORVANAPIT
RIIPUKSET
ketjulla esim. alk. aidot
ketjulla alk.

2490 2990

viljellyt
helmet

49€

Sepon Kulta

2990
(33,00)

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Tänä vuonna olemme tukeneet lasten ja
nuorten hyvinvointia, opettaneet taloustaitoja
ja olleet mahdollistamassa asiakkaidemme
unelmien toteutumista.

OSTAMME KULTAA

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

Toivotamme hyvää joulua!

Kristillinen AJAN FAKTA

4 JOULUKUU 2019

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℀
吀愀氀瘀椀爀攀渀欀愀愀琀 洀攀椀氀琀℀
瀀甀栀⸀ 㐀 㜀 㐀
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Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Oikein Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2020

Blaxar Oy, puh. 0405949496
www.blaxar.fi

Liikennekoulu Mikkola Oy
PUH. 0500 889 565

Kuuntelin hiljattain laulua ”Tuhannet haavet” Se
pysäytti ajattelemaan, jopa
miettimään ihmiselämän
kulkua, lapsuutta, kouluaikoja, työelämän kiireitä,
ikääntymistä ja eläkevuosia… Kaikki tuo on kuin
seuraisi ohitse kiitävää pikajunaa, jota sivusta seuraten
katselemme.
Me olemme jokainen tämän
elämän junan matkustajia.
Alkutaipaleella tuntuu että
matkaa on vielä pitkästi jäljellä. Keski-iässä koemme jo
kuin vauhti olisi kiihtynyt,
ja kun olemme saavuttaneet
eläkevuodet huomaammekin
että pian tuo matka on päättymässä.
Mainitsemassani laulussa
on ajatuksia siitä kohdasta matkaa, jolloin on tultu
ajallisen matkan päätepysäkille, - jolloin läheiset
ovat niitä pysähtyneen elä-

mämme junan sivusta seuraajia. Jälleen yhden matkaajan matka on päättynyt:
Laulaja kuvailee sitä, miten
useat aamukiireissään availee päivän sanomalehteä,
katsoo pika-pikaa otsikot
ja kuolinilmoitukset. ”Ohi
kiitää nimi ja syntymäaika.”
On pieni runo, useimmilla
myös risti siinä asiatietojen
sivussa tai päällä. Kaikilla
ei sitäkään tuon kaitaisen
kehyksen sisällä.
Tuo hetkeksi pysähdyttävä
ilmoitus kertoo jotain siitä,
miten yksi kanssamatkaaja on jälleen jättänyt tämän
ajallisen asuntonsa ja hänellä on alkanut iankaikkisuus
matka.
Jobin kirjan 7:10 sanoo osuvasti: ”Ei hän enää palaja
taloonsa, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne.” Lauluntekijä jatkaa
Jobin ajatuksin laulussaan: ”

Tuo uutinen pieni pian
unohdetaan, siinä viimeisen
kerran sun nimes mainitaan.
Jos silloin on nimesi kirjoissa taivaan, - et joudu sä vaivaan. Silloin sä viimeinkin
ymmärrät sen. On voittosi
ristissä täydellinen. Vaikka
tuhannet haaveesi haudattiin
multaan, olet perillä siellä
missä kadut on kultaa
…”
Niin – tuolloin me viimeistään ymmärrämme tuon
voittavan ristin merkityksen,
jossa voittomme on täydellinen – Jeesuksen sovintotyön tähden – ei meidän
ansioittemme perusteella.
Silloin kaikki muu menettää merkityksensä.– Tätä on
kristinusko.
Voimme sanoa että usko
Jeesukseen kristallisoituu
silloin kun olemme kuoleman äärellä.
Jeesukseen uskovalla on
toivo silloinkin, kun inhimillisesti ajatellen kaikki

elämän haaveet haudataan
multaan.
Olen viimeaikoina menettänyt monia rakkaita läheisiä
täysin yllättäen, Inhimillisesti ajatellen liian aikaisin.
Muistojen lisäksi täällä on
enää: ” vain kivi, jossa risti
on kultaa”.
Mutta kun lähtijä, sukulainen, ystävä tai työtoveri oli
rakentanut elämänsä Jumalan iäti kestävän Sanan pohjalle, tiedämme että hänellä
oli tallennettuna perintöosa Jumalan luona, ja me
tapaamme kerran jos meidän
käsi on Jeesuksen kädessä
kiinni elämämme maalinauhalla.
Tällaista perintöä ei tämän
ajan inflaatio syö, ja uskon
että korkoakin se on tuottanut. Mihin sinä sijoitat –
aiheellinen ja vakava kysymys joulunaikaankin.
Keijo Niskala

Kaipaus

Alkavat kurssit:
Kälviällä: 2.12., 7.1.,3.2.
Toholammilla: 3.12., 8.1., 4.2.,
Kaikki kurssit alkaa klo 17.00

Illan hämyyn jo verhoutuu maa
Tiellä kuljen
Päivä painuu taivaanrannan taa
On joulun valot ikkunoillaan,
he käyneet juhlaa oottamaan.

www.liikennekoulumikkola.fi

Kaipaus rinnassa sydänten
kohti valoa hapuillen.
Sinä Herra sen istutit
sydämeen, että löytyisi
jotain pysyvää.
Täyttyisi tyhjyys.
Saisit Herra sä tulla
asumaan
Tahtosi niin tapahtumaan.
Raija Tikkakoski

Hyvää
Joulua!

POL ARIS 2020

KELKKAMALLIT SA APUNEET!
MYÖS MÖNKIJÄT TYÖHÖN JA VAPA ALLE!

ETUSI
2500€
2019 AXYS TITANA 800
H.O.SP155”

NYT 11990 €
(ovh. 14490 €+tk.

Hyvät talvitarjoukset! Sweep/scott
Pyydä tarjous!
AJOVARUSTEET!

Pukinkontiin meiltä!

Scott ajolasit – Hanskat – Airoh crossi kypärät

40 €

45 €

130 €

PALJON myös käytettyjä kelkkoja ja mönkijöitä!

Myynti, Huolto, Varaosat, Kausisäilytys

C

Kelkkakkx
ypä
250€ rät
Ter ve
tul
kaupo oa
ille!

KAHVITIE 44, 67600 KOKKOLA PUH. 0503059009, MYYNTI @DAILYMOTORS.FI
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Rami Kaakinen

”En etsi valtaa, loistoa,
en kaipaa kultaakaan. Mä
pyydän taivaan valoa ja jopa vahvistuu. Kaupoissa ja
ostoskeskuksissa tungeksii
rauhaa päälle maan.”
kiireisiä ihmisiä. Ostoskassit
Näillä ylevillä sanoilla täyttyvät kynttilöillä, kimalalkaa vanha ja tuttu joulu- tavilla koristeilla, jouluruolaulu, joka on säilyttänyt katarvikkeilla ja monenlaiasemansa yhtenä suosi- silla lahjatavaroilla. Perheet
tuimmista joululauluista valmistelevat tahoillaan täyvuosikymmenestä toiseen. dellistä joulua.
Laulun sanoma haastaa Onnellinen joulu ei kuipositiivisella, mutta väke- tenkaan ole ensisijaisesvällä tavalla isojen kysy- ti ulkoisista puitteista ja
mysten äärelle. Nämä samat onnistuneista valmisteluista
kysymykset ovat tuoreita riippuvainen. Topeliuksen ja
edelleen ja tähän laulun Sibeliuksen yhteistyönä synsuosio varmasti osaltaan tyneen laulun säkeet kiteytperustuukin. Usein tuntuu, tävät joulun vieton syvintä
että ihmiset tavoittelevat olemusta: ”Tuo kotihin, jos
nimenomaan asemaa, omaa pieneenkin, nyt joulujuhetua ja vaurautta. Joulunai- la suloisin, Jumalan sanan
kaan vaikutelma tavallaan valoa, ja mieltä jaloa.”

Todellinen joulun sisältö
tulee Jeesuksen, maailman
vapahtajan mukanaan tuoman taivaallisen valon kautta. Annatko sinä tämän valon
loistaa sydämeesi, elämääsi,
kotiisi ja perheesi keskelle?
Joululaulu päättyy rukoukseen: ”Sua halajan, Sua
odotan, Sä Herra maan ja
taivahan. Nyt köyhän niin
kuin rikkaan luo suloinen
joulus tuo.”
Tämä todellinen joulun
siunaus on edelleen tarjolla
niin köyhille kuin rikkaillekin. Sama enkelin ilmoitus,
jonka paimenet kuulivat yli
kaksituhatta vuotta sitten,
on vieläkin osoittamassa

suuntaa Vapahtajan luo.
”»Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. Tämä
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.»”
(Luuk.2:10-12)
Vain ottamalla Jeesuksen
vastaan juhlamme ja elämämme Herrana, saamme
kokea todellisen joulun
rikkauden.

med mej i paradiset”. Vi
tänker oss att tiden tar slut
nar vi dör. Vi går från en tillvaro med tid, till en tillvaro
där tiden inte mera existerar.
Vi känner igen oss i tanken
om att när vi somnar till en
Också den kristna tron lyfter vanlig tupplur, så är det inte
fram vikten av att förbereda alltid lätt att veta hur länge
sig. De sista veckorna i kyr- vi sovit när vi vaknar.
koåret påminner oss om att
vara beredda, både för Jesu Liknelsen om de tio unga
återkomst och för våra per- kvinnorna med olika mycke
sonliga yttersta dagar. Men olja i sina lampor handlar
vi behöver inte ha med oss inte om att vi skall sluta
något till andra sidan. Vi får sova. Både de oförståndiga
vara trygga i att Gud nog har och de förståndiga sov. Nej,
ordnat det på bästa sätt. Vi den handlar om att vi skall
får lägga vår tillit till det som vara beredda på att Jesus
Jesus har gjort och vi får vara kommer tillbaka. Beredda
övertygade om att Hans nåd är vi när vi lever våra liv av
räcker till. Skulle det vara den nåd som Jesus ger, när
fast på våra egna prestatio- vi sätter vår tillit till Honom.
ner och meriter skulle ingen Till Jesus får vi fly med både
av oss kunna räkna med en glädje över livets under och
himlaplatts. Men på grund av med vår frustration över att
vad Jesus har gjort är vägen vi igen inte lyckades uppnå
de fina mål vi hade. Vi får fly
öppen till det eviga livet.
till Honom med vår tröghet
Bibeln är inte solklar när och själviskhet.
det gäller vad som händer
efter att vi dör. Vi kan skönja I Jesus Kristus är vi trygga
tankar om att döden är som både när kungen kommer
en sömn vi sover i väntan i ödmjukhet ridande på en
på uppståndelsens morgon. åsna liksom när Han till slut
Jesus själv lovar rövaren på skall komma i härlighet på
korset: ”Idag skall du vara skyarna.
detta. Det vittnar pyramiderna och de övriga kungagravarna om. Man skulle ha med sig mat, husdjur
och pengar att muta med på
andra sidan.

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

Valmiina?
Lokakuussa saimme uutisen
että Egyptissä oli löydetty 30 muumiota. Ne olivat
hyvin säilyneet, ja kyseessä
oli pappeja ja lapsia erittäin
hienoissa ja värikkäissä sarkofaageissa. Tämä oli suurin
muumiolöytö sataan vuoteen Egyptissä. Egyptiläiset
olivat varmoja kuolemanjälkeisestä elämästä ja valmistautuivat siihen tarkasti.
Hautoihin haudattiin myös
eläimiä, ruokaa ja rikkauksia
jotta tuonpuoleisessa olisi
mistä elää ja mistä maksaa
lahjuksia.
Myös kristinusko kertoo
kuolemanjälkeisestä elämästä ja kehoittaa meitä
valmistautumaan. Tämä aika
vuodesta puhuu Jeesuksen
tulemisesta kuninkaana,
kerran Jerusalemissa mutta
myös viimeisenä päivänä.
Mutta meidän ei tule hankkia lahjuksia tuonpuoleiseen,

eikä edes keräillä pisteitä
jotta pääsisimme sinne. Me
saamme luottaa siihen että
se minkä Jeesus teki ristin
puulla ja ylösnousemuksessaan riittää myös sinulle ja
minulle. Meillä ei ole siihen
mitään lisättävää – kaikki
on pelkkää armoa. Jos sinne pääseminen olisi meistä
itsestämme kiinni kukaan
meistä ei yltäisi sinne asti.
Raamattu ei ole aivan yksiselitteinen koskien tuonpuoleista. Voimme siellä lukea
kuolemasta unena jossa
olemme odottamassa ylösnousemuksen ja tuomion
päivää. Mutta toisaalta Jeesus sanoo ryövärille hänen
vieressä ”tänään sinä tulet
olemaan minun kanssani
paratiisissa”.
Toisaalta ajattelemme että
kuolemassa aika loppuu, eli
se on vähän niin kuin tor-

kahdellessamme, ei ole aina
helppo tietää jos olemme
nukkuneet vartin vai kaksi
tuntia.
Vertauksessa kymmenestä
neitsyestä, joista osalla oli
öljyä ja osalla ei, ei ole kyse
siitä ettemme saisi nukkua.
Kaikki kymmenen, sekä
viisaat että harkitsemattomat nukahtivat. Mutta vain
viisailla oli öljyä. Eli vertaus kehottaa meitä olemaan
valmiit, kun kuolema kohtaa
tai kun Jeesus tulee kirkkaudessaan. Raamattu puhuu
Jumalasta joka tulee meidän luoksemme Jeesuksessa
Kristuksessa. Hänen kanssaan eläessämme olemme
hyvissä käsissä tässä maailmassa niin kuin tulevassakin. Usko häneen kantaa läpi
elämän ja kuoleman!

Beredd?
I mitten av oktober fick
vi nyheten om att man i
Egypten igen har gjort en
stor upptäckt av ett 30-tal
mumier i gott skick. De var
alla inneslutna i konstnärligt
sirade och målade sarkofager
och också sarkofagerna var
i mycket gott skick. Det här
var den största upptäckten av
mumier på 100 år. Egyptierna var mycket måna om att
förbereda sig för livet efter

JOKAISELLA ON OIKEUS HYVÄÄN MAJOITUKSEEN!

VillaRomantica.fi

Airbnb.com tai Booking.com tai p. 0400 562088
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JOULUPÖYTÄÄN!
PIKKUJOULUPÖYTÄÄN

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

AUKI
SIA-jäätelömyymälän löydät
AUKI
Indolan teollisuusalueelta,
ARKISIN
ARKISIN Isokalliontie 3 Kokkola
9-17
9-17
Meiltä löytyy koko SIA jäätelön valikoima!

www.siajaatelo.fi

Tervetuloa!

Myymälässä myös edullisia poistoeriä!

HETI MUKAAN

Oslo vuodedivaanissa on
helppokäyttöinen mekanismi.
Avattava divaaniosa kätkee
sisälleen hyödyllistä säilytystilaa.
Divaanin paikka vaihdettavissa.
Neljä eri väriä: beige, sinivihreä,
vaaleanharmaa ja tummanharmaa
Leveys 212 cm
Korkeus 88 cm
Syvyys 86 / 155 cm
Vuodekoko 188 x 130 cm

www.kalusteniemi.net

595 €
Yrittäjäntie 5-7, KOKKOLA
Puh. (06) 831 3499
Avoinna: ma-pe 10-18
la 10-15 * su suljettu

Pienen pojan
jännittävä rekiajelu

Reijo Ruotsalainen

Elettiin kuusikymmenluvun
alkua pienessä keskisuomalaisessa kylässä. Pieni poika
kävi ensimmäistä luokkaa
koulua kylän yhtä pienessä
koulussa. Oli joulun aika ja
joulujuhla lähestyi. Kaikki
kylän asukkaat kokoontuivat suomalaisen perinteen
mukaan lasten juhlaan. Elettiin vielä sellaista aikaa, että
kuljetukset viiden kilometrin
päästä hoidettiin hevoskyydillä. Niinpä ukot akat ja
lapset lastattiin tukkireestä
lankuilla kyhättyyn suureen rekeen, johon mahtui
koko iso kymmenen hengen
porukka.

Aisakellot soiden
Aisakellot kilisten mentiin
kapeaa kylänraittia kohtalaista vauhtia. Reen jalakset
kirkuivat osuessaan paljastuneisiin kiviin, ja reki
heilahteli puolelle jos toiselle. Se oli pienelle pojalle
todella jännittävää ”linnanmäkeä”. Lunta sateli hiljakseen enteillen lumimyrskyä. Koulu sijaitsi viiden
kilometrin päässä ja monet
muutkin tulivat vastaavalla kuljetuksella mukaan
letkaan. Näin meni monta rekivaljakkoa peräperää
koulun joulujuhlaa kohden,
ehkä myös vähän kilpaillen,
kuka oli nopein. Tosin tie oli
niin kapea ettei oikein ohittamaan päässyt.

Poika lampaana

kysynyt opettajalta, kuinka
poika pärjää koulussa. Opettaja oli vastannut, että siinä
on poika joka menee kahdesta ovesta yhtä aikaa. Tavallista vilkkaampi tapaus siis.
Siihen aikaan oli normaalia,
että Enkeli taivaan laulettiin
isoon ääneen, vaikka ei kaikilla lauluääntä ollutkaan.
Mutta tunnetila oli kaikilla
taivaallinen. Se oli niitä vanhan ajan hyviä jouluja, joita
jo näin vanhemmalla iällä
muistelee lämmöllä. Jumalan kunnioitus oli kaikilla.
Lumisade yltyi entisestään
tapahtuman aikana lähes
myrskyksi. Siihen aikaan ei
ollut näitä ilmaston lämpenemisiä, vaan lunta oli yhtä
paljon kuin nykyäänkin.

Musta lammas

samaan suuntaan ja poliisit
autolla letkan viimeisenä.
Yhtäkkiä metsästä hyppäsi
mies rekeen ja otti suitset
vaimon käsistä ja antoi suitsenperien laulaa tamman
takalistoon kirousten saattelemana. Tamma lähti täyteen laukkaan ja reki poukkoili perässä kuormineen.
Pakomatka alkoi. Siinä oli
kiljumista, kiroilua ja huutoa. Pieni poika koki että nyt
mennään eikä meinata. Poliisit laittoivat siniset vilkut
päälle ja sireenit soimaan.
Välimatka poliiseihin kasvoi
kun muita hitaampia hevosia
oli välissä. Vei aikansa ennen
kuin poliisit pääsivät muista
ohi ja reen perään.

Pako pimeyteen
Pikku hiljaa auto saavutti
rekeä ja kipinät sinkoilivat
paljaista kivistä. Huuto ja
kiljuminen yltyivät entisestään, kun mies ohjasti hevosen umpihankeen pellolle.
Lunta oli melkein hevosen
mahaan saakka. Pimeys oli
joka puolella, mitään ei nähnyt eteensä. Ei myöskään
kuski. Poliisit juoksivat reen
perässä taskulamput välkehtien. Nyt alkoi jo pelottaa.

kelis-makkelis heinien ja
laudankappaleiden kanssa
sikin—sokin reki päällimmäisenä. Hevonen hirnui
peloissaan, kun kuolontuskissa. Ihmiset voivottelivat
ja tarkastivat, keneltä meni
luita poikki. Oli se niin kova
jysäys. Reen jalas oli osunut
pellon ainoaan kiveen, siinä
syy kuperkeikkaan. Äidille
tuli peukaloon vamma, joka
tosin parani muutamassa viikossa. Poliisit pidättivät miehen ja veivät myös hevosen
mennessään. Reki jäi siihen,
missä se saattaa olla vieläkin
pellon ainoan kiven juuressa. Kyyti lopulle porukalle
kotiin saatiin muiden kyydissä, mutta poika tärisi vielä
pitkään jännityksestä.

Vapahtaja

Poika vietti sen jälkeen vielä monta joulua, lauloi monet
Kun opettajaa oli kiitelty ja
Enkeli taivaat samalla soratoivotettu hyvät joulut kaiäänellä. Pojan pakomatkaa
kille koulukavereille, lähkesti vielä pitkään. Elämä
dettiin kotimatkalle.
vei harhapoluille moneksi
Kuskina oli kylän mustiin
vuodeksi kunnes eräänä joulampaisiin lukeutunut mies,
luna 1987 poika sai kohdata
joka oli poliisin peräänkuulaulun sanoman todellisena
luttama eläinrääkkäyksestä
ja väkevänä omakohtaiseja pontikankeitosta. Poliina. Pojallekin oli syntynyt
sit tiesivät, että mies tulisi
Vapahtaja, Jeesus Kristus.
joulujuhlaan, –sillä onhan
Enää ei oltu pakomatkalla
joulujuhla aina avoin myös
niille vähän mustemmillekin Yhtäkkiä kuului valtava vaan kotimatkalla Taivaan
lampaille. No kuskia ei nyt rysähdys, reki kaatui las- kotiin turvallisesti Jeesuknäkynyt missään. Oli kuu- teineen täydessä vauhdis- sen kanssa, joka on hyvä
lemma livahtanut ennen juh- sa. Koko porukka oli muk- paimen.
lan loppumista ulos. Poliisit
odottivat hevosen luona
takavarikoidakseen sen ja
Enkeli taivaan
olisivat vieneet sen mennessään. Koska kyyditettäviä oli
Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte säipaljon lapset mukaan lukien,
kähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille
miehen vaimo lupasi ajaa
nyt tulevan.
väen kotiin ja poliisit seuraisivat perässä.
Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne syntynyt,
ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi makaapi.

Pojan ensimmäinen joulujuhla jännitti, sillä se oli
myös ensimmäinen esiintyminen joulunäytelmässä.
Äiti mietti, miten poika siitä selviäisi. Näytelmä kertoi
meidän kaikkien Vapahtajan
Takaa-ajo
Jeesuksen syntymästä ja
pojalle oli annettu lampaan Matkaan lähdettiin vaimon
rooli. Pysyisikö poika sen ohjastaessa hevosta, joka
ajan paikallaan kun näytel- oli vireä nuori tamma. Muimä vaatisi. Äiti oli nimittäin ta hevoskuntia lähti myös

Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten veisaavat hälle kiitoksen.
Traditional / Martin Luther
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Some ärsyttää

KKJMK

politiikkaan. Sekin on vähän
huono yhdistelmä. Ateistit ja
jumalattomat vastassa hengellisellä puolella ja pöhlöt
päättäjät poliittisella puolella. Kun näkee hengellisesti
mihin maa on menossa kaikenmaailman ideologian toimesta, niin vaikea pysyä rauhallisena. On todella vaikea
tällaisessa ajatusmaailmassa
käydä rakentavaa keskustelua. Yleensä se meneekin
huutamiseksi ja tulee sanotYleensä ne aiheet liittyvät tua pahasti lähimmäisille.
hengellisiin vääntöihin tai Se on harmillista.

MARTTI AHVENAINEN

www.kkjmk.net

-julkinen anteeksipyyntö!
Sosiaalinen media on ärsyttävä. Kun on itsensä järjestänyt sen pauloihin, niin se
vie mennessään. Tuo kasvoton ja kommunikoinnissa
niin vajavainen Some. Siellä
tulee lauottua sellaisia asioita mitä ei varmasti sanoisi päin näköä. Meikäläisen
luonteelle Some ja Facebook
ei taida sopia ollenkaan.
Otan pulttia liian herkästi
mistä milloinkin.

TERVE
KRISTILLINEN
USKO

Usko tiettyihin arvoihin ohjaa jokaisen
käytöstä ja toimintaa. Sanassa ”usko”
on vain neljä kirjainta, mutta sen sisältö on täysin mullistava.
Kovakantinen. Sid. 262 sivua.

Tiedän että olen monia
kommenteillani loukannut,
joko tahallaan tai tahattomasti, myös väärin ymmär- ehkä rakentavampi lähestyryksen mahdollisuus Somes- miskulma asioihin voi olla
sa on valtava.
parempi. Pitää vain opetalla
uusi tyyli.
Parannus on kuitenkin ihmiselle elämäksi, myös usko- Siksi haluan nöyremmin
valle. Omalla kohdalla pyrin pyytää nyt anteeksi niiltä,
jatkossa rakentavampaan joita olen loukannut puheilkeskusteluun ja lähimmäi- lani. Se ei aina ole ollut krissen rakastamiseen. En tiedä tillisen arvopohjan mukaista.
miten onnistun mutta pyrki- Anteeksi!
mys on tämä. Toki kantaa
voin ottaa edelleen, mutta Reijo Ruotsalainen

28€

SUPERSANKARIT

IHMEELLISIÄ KERTOMUKSIA
JOSH O´BRIEN

Yli 40 mielenkiintoista kertomusta
tärkeistä Raamatun henkilöistä.
Tule sinäkin Jumalan supersankariksi omassa elämässäsi.
Kovakantinen.
Sid. 224 sivua.

29,90€

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus KKJMK OY
Meijeritie 14, 34800 Virrat, 03-475 3030 www.kkjmk.net

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

PUH: 050 313 8128

Tavotteena on, että 10.7. – 15.8. välisenä aikana Lähetyskodilla Larsmossa olisi joka ilta hengellinen kokous klo
18.00 alkaen. Puheista ja musiikista on vastuussa eri seurakunnat ja organisaatiot. Lopullinen päätös tapahtumasta
tehdään tammikuussa.
Kokoukset olisi tarkoitus pitää 200 hengen teltassa. Lapsille pyhäkoulua kokousten aikana, jos vapaaehtoisia saadaan
palvelemaan tässä. Kahvila palvelee joka päivä.
Lähetyskodilla on mahdollisuus myös majoittua huoneissa
tai tuoda oma asuntoauto / asuntovaunu alueelle. Tilaisuuksien jälkeen saunomista, makkaranapaistoa, sekä rentoa
yhdessäoloa joka ilta.
Tilaisuuksiin on helppo kutsua mukaan myös ystäviä!
Pyrimme järjestämään ilmaisen kuljetuksen Kokkkolasta
ja Pietarsaaresta joka illalle.

Kokkolan
en
ensimmäin
ka!
kebab-paik

Avoinna
joka päivä
klo 11-03!

Yli 40 -vuotta
hyvää ruokaa!

Nyt saatavana vegani- ja kanakebeb

PIZZA ONLINE
KOTIINKULJETUS!
Rantakatu 20, Kokkola

novakebab.com

Jos seurakuntasi tai organisaatiosi on kiinnostunut järjestämään tapahtuman kanssamme, ole yhteydessä meihin.

Olet sydämellisesti tervetullut joka ilta!
Lisätietoa: Larsmon lähetyskoti-tiimi
Reijo Ruotsalainen puh. 0400 562088.
Larsmon Lähetyskoti, Norra Larsmovägen 481, Luoto.
www.lahetyskoti.fi

Noudamme

ROMUAUTOT
ja KONEET

Rauhallista Joulua
ja Onnea tulevalle
vuodelle!

Annamme viralliset
romutustodistukset!

1150,PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi

www.botniaprint.fi

MUSIIKKILIIKE.FI
KOKKOLAN LAITEVALITYS OY

* Since 1986 *

Rantakatu 21, KOKKOLA, PUH. 06-8223801
Aukioloajat: MA-PE 10.00-17.30, LA 11.00-15.00, SU suljettu

Soivaa
Joulua!
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Seuraava Ajan Fakta
keväällä/kesällä 2020

Totta vai muinainen taru?
Risto Nikula

Valitse
turvallisin
kattoremontti
Markkinoiden ainoa
100 % oma ja kotimainen toimitusketju

• Rakennamme uuden katon
säältä suojaan päivässä.
• Tuotteet suoraan omilta
tehtailta, ilman välikäsiä
• Markkinoiden ensimmäinen
sertifioitu asennus, asentajina
paikalliset pojat
• Tilaa ilmainen katon
kuntoarvio!

Soita
06 2410 2686
vesivek.fi
JA ASENNUSPALVELUT
MYYNTI-MYYNTIJA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYSYKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUSJA TEOLLISUUSASIAKKAILLE
KOKKOLASSA
ASIAKKAILLE KOKKOLASSA
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Joulua ja
HyvääLAAJENTANUT
JÄLLEEN
20!
allista vuotta 20
RauhVALIKOIMAA!
MEILTÄ:

• Teboil voiteluaineet
• Donaldson suodattimet
• Exide akut
• Hydrauliikkaletkut, liittimet
sekä komponentit
• Myös käteismaksulla!
Hydrauliikan järjestelmien suunnittelut!
Tervetuloa
Levytielle,
Tervetuloa
Levytielle,
palvelemme
avoinna
klo
7.30
- 16.30
arkisin
klo
8-16

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

Niin enkeli sanoi hänelle:
”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon
Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja
synnytät pojan, ja sinun
on annettava Hänelle nimi
Jeesus. Hän on oleva suuri,
ja Hänet pitää kutsuttaman
Korkeimman Pojaksi, ja
Herra Jumala antaa Hänelle Daavidin, Hänen isänsä,
valtaistuimen ja Hän on
oleva Jaakobin huoneen
kuningas iankaikkisesti,
ja Hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”
Luuk.1:30-33.
Olisiko mahdollista, että
noin kaksi tuhatta vuotta
sitten joku ehkä viisi- kuusitoistavuotias tyttö olisi
omassa päässään ja mielikuvituksessaan tuon Raamattuun kirjatun tapahtuman
kehitellyt? Varsinkin, kun
hän tiesi hyvin, asian tullessa
julki, joutuvansa ehkä hyljättäväksi tai vielä pahemmin
kohdeltavaksi. Melko morsian hän olisi ollut, jos vilppi
sydämessään olisi tuon asian
Joosefille kertonut. Sitä riskiä hän tuskin olisi ottanut.
Ja vaikea asia se olikin aluksi Joosefille. Jumalan täytyi
lähettää enkelinsä kertomaan
totuus Marian raskauden
alkuperästä ja tarkoituksesta myös Joosefille.”Joosef,
Daavidin poika, älä pelkää
ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä
on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä
pojan, ja sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus,
sillä Hän on vapahtava
kansansa heidän synneistänsä.” Matt.1:20-21. Ja
enkeli vahvisti ilmoituksensa vielä Vanhan testamentin
tekstiin viitaten (Jes.7:14)
jae 22.-24 ”Tämä kaikki
on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on
puhunut profeetan kautta,
joka sanoo:”Katso, neitsyt
tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä
käännettynä on: Jumala
meidän kanssamme.”

Palvelevaa majoitusta Kokkolassa!

Villa Romantica
www.villaromantica.fi
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Jumalan sana kestää ikuisesti.
No, onko sillä sitten väliä
uskotko sinä lukija noita
yllä olevia kirjoituksia vai
etkö usko? Sillä on väliä
ainakin tämän ilmoitetun
Immanuelin sanojen mukaan
ja Hänen olemassa olostaan
on yhtenä todistuksena tämä
vuosi 2019 jKr. Opetuskertomuksensa esimerkissä Jeesus puhuu rikkaasta miehestä
ja Lasaruksesta. Kun rikas
mies kuolemansa jälkeen
tajusi mihin paikkaan hän
oli joutunut ja hän näkee
sen paikan mihin Lasarus
oli kuoltuaan päässyt. Siinä
tilanteessa tämä rikas mies
ymmärtää tilanteensa kauheuden ja vakavuuden ja hän
pyytää, että jos joku kuolleista lähetettäisiin varoittamaan rikkaan miehen veljiä
heidän väärästä tiestään, niin
sitten he uskoisivat. Mutta
Jeesuksen kertoman mukaan
rikas mies saa tylyn vastauksen: ”Heillä on Mooses ja
profeetat; kuulkoot niitä’.
Luuk.16:29.
Maailmankaikkeuden Luojan mukaan on merkityksellistä se, miten me suh-

taudumme jopa Vanhan
testamentin kirjoituksiin. Jo
niissä Jumala on ilmoittanut pelastussuunnitelmansa. Mutta jos lukijani sinä et
edes usko tai et halua uskoa
tarvitsevasi pelastusta, mistä, kadotuksesta, niin silloin
olet tuon rikkaan miehen
kaltainen. Ei hänkään eläissään tarvinnut Jumalaa, saatikka tätä Immanuelia, Jeesusta. Rikkaalla miehellä oli
kaikki ajalliset asiat kunnossa ja olihan hänellä sääliäkin
kurjia kohtaan, kun ei ajanut
Lasarusta pois pöytänsä alta
muruja syömästä.

sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat,
tulevat ne lumivalkeiksi;
vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” Jes. 1:18.
Miten tuo saasta saadaan
pestyä pois? ”Mutta jos me
valkeudessa vaellamme,
niinkuin Hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen
Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä.”
1.Joh.1:7 ja ”..ettette ole
millään katoavaisella, ette
hopealla ettekä kullalla,
lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne,
vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan Hänen, joka tosin oli
edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta
vasta viimeisinä aikoina
on ilmoitettu teitä varten,”
1.Piet.1:18-19.

Nyt, tänään, onkin tärkeää
vain yksi ainoa asia; mitä
sinä teet sillä syntitaakalla,
mikä on harteillesi kertynyt
pakovuosien aikana? Kasvatatko kenties sitä edelleen?
Kun Jumalan lähettämä Pyhä
Henki alkaa näyttämään
sinulle, että tuo syntitaakka
on painamassa sydämessäsi,
niin lue ja kuule se rakkauden ääni, joka sanoo:
Mikä olisi ystävä sinun Jou”Niin tulkaa, käykääm- lusi, jos Joulun Herra Jeesus
me oikeutta keskenämme, Kristus itse saisi olla Joulusi
Päähenkilö?
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Ähellystä ja
puhkumista
Kevään loma lähestyi. Mieheni oli saanut moottorikelkan lainaksi ja suunnitelmana oli lähteä lomalla sitä
kokeilemaan kevättalven
hangille Lapin luontoon.
Sodankylästä olimme varanneet itsellemme tutun majapaikan rauhallisen lammen
rannalta. Olimme saaneet
nauttia maatalon isäntäperheen ystävällisyydestä jo
monella Lapin reissulla. Nyt
matkasimme sinne ensi kertaa moottorikelkan kanssa.
Moottoripyöräily on ollut
meidän yhteinen kesän harrastuksemme jo seurusteluajoista asti. Niillä olemme
reissanneet kauimmillaan
Tshekissä asti. Norjan mahtavat maisemat ja haastavat
vuoristotiet on myös koluttu
useiden kesien aikana. Mutta
moottorikelkkailu oli meille
ihan uusi tuttavuus. Onhan
sen hankkimisesta ollut joskus puhetta. Meren rannikolla asuvina talvet ovat usein
vähälumisia, eikä kelkalla
tulisi paljon ajeltua joten
meistä on ollut turha kelkkaan sijoittaa. Pohjoisessa ei
lumen puute ole ongelma ja
nyt mielenkiinnolla lähdimme uutta kokemusta kohti.
Tulisiko tästä yhteinen talviharrastus?
Saavuimme Sodankylään iltahämärissä. Aamulla havaitsimme, että yön
aikana oli tupruttanut lunta
reippaat 10 senttiä. Suunnitelma oli viettää mukava
päivä kelkkareiteillä ihaillen Luojan luomaa kaunista
luontoa. Aamupalapöydässä
saimme isännältä viimeiset
vinkit mihin meidän kannattaa kelkalla ajella. Mieheni
kysyi, josko haluaisin heti
ottaa ohjaajan paikan, mutta katsoin paremmaksi vielä
alkuun istua takapainoksi.

Niinpä sonnustauduimme
matkaan. Isäntä oli osoittanut reitin lähtevän viereisen pellon poikki. Ja eikun
kelkan selkään pellon yli
kohti metsän laidassa olevaa
aukkoa.

sin, että enhän minä ollut
ollenkaan muistanut pyytää
Taivaan Isää avuksemme.
Niinpä rukoilin mielessäni:
”Anna rakas Taivaan Isä
miehelleni viisautta, että tuo
kelkka nousee ylös. Aamen”.
Tuosta hetkestä kului alle
minuutti ja kelkka nousi!
Voitte uskoa mikä kiitollisuuden ja helpotuksen tunne
valtasi sisimpäni!!

turvallista elää kaikkivaltiaan Jumalan huolenpidossa!
Niin hädän ja ahdistuksen
keskellä kuin ihan tavallisena arkenakin. Raamattu ei
lupaa meille ongelmatonta
arkea, mutta Jeesus itse on
luvannut olla meidän kanssamme päivien loppuun
saakka. Ja kerran sitten perillä Jumalan luona ei ongelmia
enää olekaan.

Lumi oli tehokkaasti peittänyt reittiuran sileäksi pelloksi. Ensimmäiset 100 metriä
sujui hyvin ja sitten Humps.
Siellä oltiin reisitaipeeseen
asti ulottuvassa lumihanges- Minulle tämä kokemus Ai niin, kelkkailuun palasa. Olimme ajaneet kelkka- muistutti siitä, miten usein takseni. Ei tullut uutta talvireitistä pois. Siitä alkoi ähel- ihmisenä yritämme itse rat- harrastusta.
kaista ongelmat ja selvitä
lys ja puhkuminen.
-Minnayksin elämässämme; minä
Ensiksi kiipesimme takaisin muiden mukana. Jumala
kovalle kelkkareitille ihmet- haluaisi olla meidän apuna
telemään. Lähtöpaikka oli ja tukena. Ihan tavallisissa
onneksi lähellä ja mieheni arkisissa asioissakin. Raakäveli hakemaan lapiota. Sit- matussa sanotaan Psalmissa
ten lumen luontia ja yritystä 50 jae 15: ”Avuksesi huuda
ajaa kelkka takaisin koval- minua hädän päivänä, niin
le uralle kestikin yli puoli minä tahdon auttaa sinua,
tuntia. Kelkka vain upposi ja sinun pitää kunnioittaa
syvemmälle ja syvemmäl- minua”.
le. Hiki virtasi ja voimat Minusta on mahtava asia,
alkoivat loppua. Siinä vai- että meillä on lupa huutaa
heessa kiipesin huilaamaan Jumalaa avuksemme; itse
ja miettimään kelkkauralle. asiassa meitä suorastaan käsMieleeni pulpahti raamatun ketään huutamaan. Onhan
jae: ”Anokaa, niin teille huuda verbin huutaa impeannetaan”. Ja samassa taju- ratiivi eli käskymuoto. On
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Teksti ja kuva:
Eero Ketola
Nima Razyani syntyi Teheranissa hyvin uskonnolliseen
muslimiperheeseen. Koko
perhe noudatti tarkasti islamin ohjeita ja määräyksiä.
– Olin perheemme vanhin
poika. Saavuttaessani teiniiän kiinnostuin musiikista.
Islamilaisessa kulttuurissa
musiikkia ei arvosteta eivätkä ihmiset yleensä edes pidä
nykymusiikista.
Iranilaisen Razyanin perheen sisällä tuli ongelmia
teini-ikäisen pojan kanssa.
– Olin hyvin uskonnollinen
ja toisaalta musiikillinen
henkilö. Lauloin monissa
bändeissä ja lauluryhmissä.
Vartuttuani halusin saada
päivittäistä käyttörahaa. Jatkoi soittamista ja laulamista.
Minulle avautui mahdollisuuksia laulaa hääjuhlissa.
Maineeni kiiri varsin nopeasti ja kalenterini alkoi täyttyä kutsuista.
Koko Nima Razyanin elämä

Entinen häämuusikko laulaa toisenlaisia rakkauslauluja

Nima Razyani puhuu ja
laulaa todellisesta elämästä

sin terveeksi. Kerroin kaiken
äidilleni. Äiti lähti myös ja
antoi koko elämänsä Jeesukselle.
Nima Razyani toimi neljä
vuotta Teheranin suurimman, evankelisen seurakunnan ylistyksen johtajana.
–Maamme hallitus ei
hyväksy kristittyjä. Minulla
on tästä omakohtaisia kokemuksia ja havaintoja. Jumala auttoi ja suojeli meitä.

kietoutui hääjuhlien ympärille. Arkipäivinä hänellä
oli vapaampaa ja silloin hän
vietti aikaa ystäviensä kanssa, soitti bändissä ja viihtyi
elokuvateattereissa.
– Uskontoa ja toisaalta popmusiikkia. Näin se meni.
Tiesi, että minulla ei ole minkäänlaista, henkilökohtaista
yhteyttä elävään Jumalaan.

Nima sairastui
24 –vuotiaana.

Matka Malesiaan

– Lääkärit eivät saaneet selville sairauteni syytä. Kaksi
vuotta minulla oli vakavia
oireita. Rukoilin muslimien tapaan, mutta vastausta

Donya Hashemi Porbenahkohal ja Nima Razyani tekevät yhdessä kristillisiä radio-ohjelmia joita farsia puhuvat seuraavat ympäri maailmaa.
ei tullut. Kivut ja tuska säi- ensimmäiset sanansa oli
melkoinen yllätys ”Lähdelyivät.
tään yhdessä kirkkoon!”
Lähdin ensimmäisen kerran
Ensimmäinen
elämässäni sisälle kirkkoon.
Kirkossa minut ympäröi
kerta kirkkoon
tunne jota en ollut havainnut aikaisemmin. En tiennyt
Samoihin aikoihin Niman kuka on Jeesus. Kolmen viiperheessä oli runsaasti kon aikana menin säännölliihmissuhdeongelmia.
sesti kirkon jumalanpalve– Ajattelin, että kaikki on luksiin. Pastori tuli luokseni
minun kohdallani nyt ohi. ja rukoili puolestani. Hän
Ajattelin, että Jumalaa ei rukoili: ”Jeesus Kristus,
ole olemassa. Pöydälläni tämä sinun poikasi on sairas.
oli reseptejä masennukseen. Paranna hänet ja sen jälkeen
Kahden vuoden kuluttua hän palvelee sinua”.
ystävän tuli luokseni. Hänen Nousin ylös katsoin seinällä

olevaa ristiä.
Sanoin: ”Kuka sinä olet.
Toiset sanovat. Olet profeetta, toiset olet Jumalan Poika,
toiset, että sinä olet Jumala.
Kuka tahansa olet haluan
saada siitä todistuksen?”
Nima Razyan näki yöllä
näyn. Huoneessani oli Jeesus. Hän seisoi vuoteeni vieressä. Hän katsoi kiinteästi
minuun ja hymyili. Kuulin
äänen: ”Sinä et kuole”. En
nähnyt häntä enää. Kello
oli kuusi kello sunnuntaina
aamuna. Itkin lähes koko
päivän. Hän oli koskettanut
minua. Havaitsin itseni täy-

Vuonna 2009 Nima Razyani vastaanotti sähköpostin.
Malesiassa oleva iranilaisseurakunta kutsui Razyanin
vierailulle
– Hyvästelin perheeni ja
lähdin. Tarkoitukseni oli
viipyä Malesiassa vain muutaman viikon. Mutta en koskaan enää palannut Iraniin.
Malesiassa sain tiedon,
että hallitus oli pidättänyt
monia pastoreita. 11 -vuotta
on kulunut enkä ole nähnyt
isääni ja äitini, mutta minulla on suuri perhe eri puolilla maailmaa. Malesiassa oli
jälleen keskellä islamilaista
maailmaa. Sain seurakunnasta paljon ystäviä. Seitsemän vuotta olin Malesiassa.
Tein työtä iranilaisten pakolaisten parissa. Muutin sitten
Yhdysvalltoihin. Jumala
antoi minulle suuren lahjan.
Avioiduin Donyan kanssa. Vaimoni on työtoverini
minun kanssani. Teemme
ohjelmia Internetiin ja noin
5000 iranilaista seuraa niitä
ympäri maailmaa.

Hyvää joulua!
Ensimmäinen lumi on jo
satanut ja melkein sulanutkin, kun istun katsellen ikkunasta ulos.
Vain kirsikkapuu on pitänyt
lehdistään kiinni, ja latvustossa ne ovat vielä vihreitä.
Radio Patmos, joka meilläkin on auki lähes koko
valveillaoloaikamme on jo
viikkoja muistuttanut joulun
lähestymisestä päivittäisen
Joulunlapsi -keräyksen mainoksissa. Paketteja tuohon
hyvään keräykseen on tehtykin, niinkuin viimevuosina
on tavaksi tullut. Joissakin
pihoissa ovat jo jouluvalot
eli pimeänajan valot (joiksi niitä nykyisin sanotaan )
syttyneet, ja onpa jo joissain
ikkunoissa tähdetkin kertomassa lähetyvästä juhlasta.
Minä en ole oikeastaan
jouluihminen siten, että
erityisesti sen eteen tekisin
paljoakaan. Joululauluja-

kaan en kuuntele mielelläni
ennen kuin vasta viikkoa
ennen. Jouluevankeliumia
kuitenkin luen usein. Nuo
Luukkaan toisen luvun kaksikymmentä alku-jaetta ovat
ehkä Raamatun tunnetuimmat jakeet. Minä luen niitä
usein muulloinkin kuin joulun aikana. Luen sitä koristelluista erityispainoksista, ja
mistä sen vain käsiini satun
saamaan. Nytkin löysin kirpparilta puukantisen, pelkän
Jouluevankeliumin, 1884
-painetun raamatunkäännöksen mukaan. No, käännöksiä
on, kullattuja ja kultaamattomia. Mutta sitä lukiessani
aina ihmettelen, että kuinka
tuo historian suurimman ja
merkittävimmän ilouutisen
julkitulo uskottiin vain muutamalle yövuorossa olevalle
paimenelle. Sillä,”Kansa,
joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valkeuden;
jotka asuvat kuoleman var-

jon maassa, niille loistaa
valkeus. --- Sillä lapsi on
meille syntynyt, poika on
meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen
nimensä on: Ihmeellinen,
Neuvonantaja, Väkevä
Jumala, Ijankaikkinen Isä,
Rauhan ruhtinas.”
Jes. 9: 1, 5 (Tämän profetian Vapahtajamme syntymästä profeetta Jesaja sai
seitsemänsataa vuotta ennen
sen toteutumista)
Tuo kirkas valkeus loisti
ihan käytännössä noille säikähtyneille paimenille tuossa pimeässä Betlehemin yössä, kun Herran enkeli tuon
koko maailmaa kohtaavan
ilouutisen heille taivaallisen sotajoukon tukemana
ilmoitti: ”Älkää peljätkö;
sillä katso, minä ilmoitan
teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on

Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa. Ja tämä on
teille merkkinä: te löydätte
lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.” Luuk.
2: 10-12
Hyvä lukija. Tämä enkelien
julistus Vapahtajasta, Kristuksesta, on vastaanotettavissa myös tänään meille.
Rukoilen sinun Jouluusi
Hänen rauhaansa ja siunaustaan Hän seimessä nukkuu
-laulun säkein:
”Jää vierelle Jeesus,
kun matkaani teen,
ole voimani aina
ja tie huomiseen.
Ja siunaa, oi Jeesus,
nyt lapsia maan.
Me liitymme joukkoosi
riemuitsevaan.”
		
Jorma Kauppinen
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Punahilkka vs. Jeesus?

Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee
perustavallisia arkiasioita.

Koulussa luettiin satua
Punahilkasta. Iso, paha susi
meni Punahilkan mummon
mökkiin, hotkaisi mummon (ilmeisesti yhtenä
isona suupalana), pukeutui mummon vaatteisiin
ja esitti Punahilkalle olevansa tämän isoäiti ja söi
myös Punahilkan (ilmeisesti yhtenä isona suupalana).
Paikalle sattunut metsästäjä
onneksi huomasi suden juonen, ja suden nukkuessa,
se leikkasi suden vatsan
auki, auttoi Punahilkan ja
isoäidin turvaan, ja ompeli
suden vatsan kiinni.

selle kerrottaisiin ihan vain
kertomuksena. Sen sijaan se,
että lapsi uskoisi Punahilkan
selvinneen suden hampaista
ja suden selvinneen huomaamatta aukileikatusta vatsasta, on ihan ok. Lapsihan saa
sen uskoa tai olla uskomatta.

Hetkinen. Eikö niin pitäisi
olla juuri Raamatunkertomustenkin kohdalla? Antaa
kuulijalle vapaus uskoa tai
olla uskomatta? Vastaanottajalla tulisi olla lupa ottaa
kertomus totena tai taruna.
Ai niin, mutta Raamatunkertomuksethan ovat vaarallisia
– joku voisi oikeasti alkaa
Jokainen tuntee tämän etsiä ja vieläpä löytää jotain
sadun Punahilkasta ja elämäänsä. Vaikkapa toivon.
mukava satuhan se onkin.
Tai, no, mukava ja ”muka- Eikö ole aika jännä juttu,
va”, mutta satu kuitenkin, että elämme tällä hetkellä
jossa perinteisesti hyvä aikaa, jossa Punahilkkaan
voittaa pahan.
uskominen on paljon luvallisempaa kuin Jeesukseen
Tätä satua (kuten tietysti uskominen tai edes Raamamonia, monia muitakin) tun kertomuksen kuulemivoi ihan vapaasti kertoa nen? Mutta näin se vain on.
koulussa ja päiväkodissa Edellä annettu esimerkki
lapsille. Mielenkiintoista on todellisuutta monessa
kuitenkin on se, että Raa- koulussa.
matunkertomusten käsittelyä, edes uskontotunneilla, Tällä hetkellä ihmisiä puhuvarotaan. Olisihan se aivan tuttaa joulujuhlien kristilkamalaa, jos oppilas kuuli- linen osuus, vaikka siihen
si kertomuksen Laupiaasta osallistuminen on vapaaehsamarialaisesta tai Jee- toista. Mitä sitten joulujuhsuksen syntymästä. Olisi- lassa juhlitaan? Tonttuesityshan mahdollista, että lapsi tä ei kukaan kyseenalaista,
uskoisi sen, vaikka se ilman vaikka Tieteen kuvalendetunnustuksellisuutta lap- hen mukaan tontut polveutu-

paikoista. Niiden kohdalla
valpastumme. Aina sekään
ei auta, sillä hirvet eivät
osaa lukea, vaikka onneksi
vat roomalaisesta tarustosta tapojensa orjia ovatkin ja
ollen yliluonnollisia suo- ylittävät teitä usein samoilta
jelusolentoja, joita palvot- paikoilta.
tiin jumalina ja lepyteltiin
uhrilahjoin, sillä vihastuJoka tapauksessa,
nut taruolento (jota oikeana
pidettiin) saattoi aiheuttaa
pimeässä on vaikea
onnettomuuksia ja tappaa.
erottaa pimeään
Niinpä. Mielenkiinnolla
seuraan keskusteluja siitä,
verhoutuvaa.
mitä joulujuhlassa saa esittää ja mihin kenenkin tulee Tällä hetkellä elämme henosallistua.
gellisesti aika pimeässä
Suomessa. Se, mikä edustaa
kristillisestä näkökulmasta
Pimeässä on
valoa, koetetaan laittaa piivaikea nähdä.
loon vaikka väkisin. Raatoteaa, että Jumala on
Hämärässäkään se mattu
valkeus, ja ettei hänessä ole
pimeyttä (Joh. 1:5). Jumalan
ei ole helppoa.
valoa ei voida laittaa piiloon,
Ajoin taannoin autolla kau- vaikka yritettäisiin. Yritys
pungilla, kun yhtäkkiä pus- on kyllä hyvä. Kun pimeys
kista (kirjaimellisesti) ajo- lisääntyy, valo tulee helpomtielle syöksyi nuori mies min näkyviin. Tänä päivänä
pyörällä mustissa vaatteis- se näyttäytyy siten, että häntä, joka uskaltaa puolustaa
saan.
Ehdin jarruttaa, vaikka oli- Jumalan sanaa, pilkataan,
kin liukasta. Nuori mies ei kyseenalaistetaan ja viedään
luultavasti edes huomannut, tuomiolle. Sillä yritetään
että hänen näkemisensä oli vaientaa pienikin valo. Tässä
melkoisen haastavaa. Poh- tilanteessa kannattaa pohtia,
din, että heijastin tai muu- pistänkö oman lamppuni
taman kymmenen metrin vakan alle vai annanko valon
päässä olleen suojatien käyt- voittaa pimeyttä? Uskallantö olisi ainakin jossain mää- ko kertoa mielipiteeni ja
rin turvannut hänen tietään sanoa, että minulla on oikeus
varoittaen meitä autoilijoita uskoa ja pitää mielipiteeni?
Se voi vaatia paljon, mutta
tielläliikkujasta.
itse Jumala on puolellasi.
Pimeällä maantiellä ajaessa Valon lähde, jota pimeys ei
hirvivaroitukset muistuttavat voi voittaa.
meitä mahdollisista vaaran-

Kohtaamisia

Raamatussa on sana juuri tälle(kin) päivälle. Se on
lohdutuksen sana: ”Tiedättehän tämän ajankohdan,
että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on
nyt lähempänä kuin silloin,
kun tulimme uskoon. Yö on

pitkälle kulunut, ja päivä on
lähellä. Pankaamme sen
tähden pois pimeyden teot
ja pukekaamme päällemme
valon varusteet.”
(Room. 13:11-12).
-Tavis

Faktaa

uskonnonopetuksesta,
johon lapsellasi on oikeus:
Mennessään kouluun, oppilas (ts. vanhempi) valitsee
sen, minkä uskontokunnan uskontoa hänelle opetetaan
tai opiskeleeko hän elämänkatsomustietoa.
Jos oppilas kuuluu pieneen uskontokuntaan, koulu ja
kunta selvittävät, onnistuuko oppilaalle järjestää hänen
oman uskontonsa opetusta (toteutuuko ryhmä) ja kuka
tätä uskonnonopetusta voisi antaa. Tästä on olemassa
selkeät perusteet.
Jos oppilas kuuluu kirkkoon, hän ohjautuu automaattisesti evankelisluterilaisen uskonnon oppitunneille,
sillä vanhemmat ovat valinneet tämän jo liittäessään
lapsen ev.lut. seurakuntaan. ”Oman uskonnon” opetuksen saaminen on siis oikeus ja velvollisuus. Se on
uskonnonvapautta. Siitä huolimatta, että valitset uskonnonopetuksen ryhmän, koulun uskonnonopetus ei saa
olla tunnustuksellista. Tämäkin on uskonnonvapautta
ja tietysti aivan oikein. Aika selkeää, vai mitä?
Uskonnontunneille on selkeästi määritelty se, mitä siellä käsitellään. Tätä ohjaa opetussuunnitelma, joka on
lainvoimainen normiasiakirja. Jos osallistut evankelisluterilaisen uskonnonopetukseen, sinulla on oikeus ja
velvollisuus tutustua mm. Raamatun kertomuksiin (ja
moneen, moneen muuhunkin asiaan).

Yhteiskristillinen Kirjakauppa
facebook.com/yhteiskristillinen

Parhaat joululahjat meiltä!

www.yhteiskristillinen.fi

Ruotsinkieliset kirjat
Dietrich Bonhoeffer:

Din godhet och
nåd ska följa mig
8,90 €

Dietrich Bonhoeffers
bok om Psaltaren är en
av den moderna kristna
litteraturens mest kända
och spridda texter. Här
öppnar han Psaltarens
rikedomar och visar hur
de format hans egen
fromhet och böneliv.

Paul Vischer & Åsa Hofverberg:

Sören & Nils
5,90 €

En berättelse om den duktige
och ordningsfulle Nils, och om
Sören som alltid var sen och
som ofta strular till sig. Båda
får en inbjudan från Gud. Nils
blir stolt, Sören rädd. Men de
får lära sig att Guds kärlek är
oberoende av hur duktig man
är.

Suomenkieliset kirjat
Jukka Salminen:

Julia Fisher:

No, nyt on koolla ratkiriemukas eläintarha, kun
pikkukarhua niin naurattaa, pingviini Pirpana
tanssii kanssa toisten, ja
Hevonen on parturissa.

Neljätoista tositarinaa Jeesukseen uskovista juutalaisista, arabeista ja palestiinalaisista Lähi-idässä. Jokaisen
tarinan ytimessä on sovinto.

Hevonen parturissa CD
3,90 €

Mitä Jumala tekee
Israelissa?
10 €

Tomas Sjödin:

Lita på att det
ljusnar
– 71 krönikor
27,90 €

” Jag har ett måtto för allt
jag skriver: Att tala uppriktigt om livet och att alltid
försöka tillföra en gnutta
hopp. Aldrig det ena utan
det andra. Uppriktigheten
och hoppet förutsätter varandra och båda är en del
av skrivarens ansvar.”

Kuva siirtyy sanaan
–Raaputa tarra ja
väritä
17 €

Tee kirja valmiiksi: ota
käyttöön tarrat ja kynät!
Käytä luovuuttasi, niin että
kymmenen kaunista kuvaa
ovat entistä ehompia, ja
samalla voit pohdiskella
raamatunjakeita.

Toivotamme lukijoille Siunattua Joulunaikaa! - Gud Jul!
Pakkahuoneenkatu 9, KOKKOLA Puh 040 7527667 AVOINNA: To 10-19, Muut ark. 10-17,

Laaja valikoima kauniita
joulukortteja aidon joulun sanomalla!
Brett urval av vackra julkort
med julens budskap!

Lahjak
ortti
on

hyvä la
hja!
La 7.-21.12. klo10-15 (7-14 Norm.)
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Siunattua ja Rauhaisaa Joulua
asiakkaille ja yhteistyötahoille!

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

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00

Turvallista Joulua!

www.lvirahkola.fi

AB BILARI OY

Heinolankaari 22, 0400 564 430, info@bilarikokkola.fi

Vaihtoautot: www.bilari.fi

Mannerheimiaukio
ISOKATU 19, II KRS.
p. 050 5250932

Myös Asematie 9, KANNUS

Lekatie 6 A, 67100 Kokkola

040 161 1900
www.renta.fi

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

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

✁

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

Myös auton
ovien avaus

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

Rauhallista ja kodikasta joulua

Jokaisella on oikeus
hyvään majoitukseen!

VillaRomantica.fi
Lisää infoa puh. 0400 562088

Matti Aspvik

KOLUMNI!
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Kielletään Joulupukki
päiväkotien ja koulujen
joulujuhlista!
va kristilliseen perinteeseen
viittaava Pukki. Puhumattakaan muista, pakanauskontoon viittaavista mahdollisista Pukin taustoista.
Pöyristyttävää, vastuutonta,
vaarallista ja kerrassaan traumatisoivaa lapsillemme!!!

Mielestäni Joulupukki on
sekä lapsia traumatisoiva
ja eriarvoisuutta edustava
julma uskomus. Ensinnäkin lapset asetetaan asemaan jossa heidän pitää
olla kiltti jotta saisivat
lahjoja. Tämä itsessään on
mielestäni merkki hyvin
armottomasta lakiuskonnosta tai uskomuksesta.
Monet lapset uskovat joulupukkiin ja on vanhempia jotka ylläpitävät uskoa
tähän pukkiin joka jakaa
lapset kiltteihin ja tuhmiin
lapsiin.
Kun ajattelemme tämän
ajan syrjäytymisen lisääntymistä, eli varsinkin niitä
nuoria joilla on pitkä rivi
epäonnistumisen kokemuksia ja siitä johtuva heikko
elämänhallinta, riippuvuuksia ym, niin tämä jako kiltteihin ja tuhmiin on pöyristyttävää julmuutta. En tahdo
että lapsiini istutetaan tällainen ihmiskuva. Monet näistä lapsista kantavat tämän
ihmisten kahtiajaon lopun
elämänsä. Kuvittele sitä lasta joka tulee joulun jälkeen
eikä saanut toivomaansa,
ja toiset sai. Pöyristyttävää
julmuutta ja eriarvoisuutta
edustava uskomus!!!
Ja mitä ihmettä me oikein
lauletaan, ”Ei itkeä saa, ei
meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Joulupukki
matkaan jo käy”. Eikö siis
saa itkeä ja pitää olla hiljaa?!
Eikö me eletä aikaa jolloin
kukin saa elää tunteensa
todeksi?! Mikä tunteiden
tukahduttaja tämä pukki
oikein on. Siis tällaista lauletaan 2019?! Pöyristyttävää!!
Lisäksi pukilla on joukko
tonttuja jotka tirkistelevät
ihmisten kotien ikkunoista
jopa lasten makuhuoneisiin.
Kerrassaan pöyristyttävää!!
Tietääkö kukaan näiden
tonttujen taustaa, siis oikeesti! Ties mitä pervoja ovat!
Eikä siinä kaikki, on myös
vanhempia joiden kasvatusmetodi, saadakseen aikaan
tottelevaisuutta, on pelotella ja uhkailla lapsiaan sillä
että ”jos et heti lopeta niin
tontut näkee, kertoo pukille
ja voi olla että jää pleikkari saamatta!”. Mitä jos tuo
lapsi olikin tuhma siksi että
koulussa kiusataan kun ei ole
pleikkaria ja pelkkä pelko
siitä että kiusaaminen yltyy
jos ei tänäkään jouluna pukki tuo sitä? Kuka ottaa vastuu tällaisen ahdasmielisen
ihmiskuva välittämisestä?
Siis oikeesti, eikö lastensuojelun pitäis nyt tehdä jotakin
tässä ajassa kun ahdistuneisuus muutenkin valtaa alaa
lasten ja nuorten parissa!!
Siis oikeesti! Onko muutamalla Pukkiin uskovilla

Ehkä nyt on aika uudelle lakialoitteelle jotta tämä
traumatisoiva jouluperinne
saadaan lopetettua!? Ehkä
tässä pitäisi kannella oikeusasiamiehelle?!
Pöyristyttävää, kerrassaan
pöyristyttävää!!!

ja siihen uskoon lapsiaan
kasvattavilla vanhemmilla oikeus altistaa kaikkien
meidän muitten lapset tälle
vahingolliselle uskomukselle!! Pöyristyttävää, kerrassaan pöyristyttävää. Tässä
on nyt kyllä selkeää vihan
lietsontaa ilmassa.
Ja kuinka traumatisoivaa
onkaan pienen lapsen ja
pukin ensikohtaaminen niin
monelle lapselle. Viiltävä
pelko, itku ja hakeutuminen vanhempien turvaan
ja ainoa mitä he kykenevät
sanomaan ”laula Pukille, istu
Pukin syliin, Pukki on kiltti”. Mitä jos tuo lapsi kohtaakin Kesäkuussa jonkun
Pukiksi pukeutuneen joka
sanoo “tule Pukin syliin”!?
Pöyristyttävä ajatus!!! Revi
nyt sitten siitä, kun on opetettu että Pukki on kiltti niin
…”. Maailmassa on jos minkälaista “pukkia”. Tätäkö
haluamme edistää!? Suomesta on tulossa turvaton
maa kun tänne kaikenlaisia
Pukkeja päästetään.
Minkälaisia traumoja tämä
muutaman kuukauden pelottelu ja tämä traumaattinen kohtaaminen saakaan
aikaan. Eikö päiväkotien ja
koulujen pitäisi kysyä vanhemmilta lupaa jos he haluavat ylläpitää tätä?
Ja minkälaisen arvokasvatuksen tämä Pukki välittää
lapsille. Ensinnäkin hän
käyttää poroja kuljettamaan
häntä ympäri maapallon eikä
yhtään mietin että hänen
maallinen majansa on suht
painava yhdessä lahjojen
kanssa. Siis missä eläinsuojelijat on kun heitä tarvitaan!?
Jos pukin olemusta katsoo
niin metabolinen oireryhtymä on hyvinkin selkeä. Ja
minkä viestin se antaa kun
tämä pukki tuo lahjoja niille
köyhille ja nälkää näkeville
lapsille ja itse näyttää siltä
kuin mässäilyä on piisannut
uudenvuoden ja joulun välissä runsain määrin!? Miltä
luulette että tämä nälkäi-

Julkaisin kirjoittamani huumorilla höystetyn ”satiirin”
sistä tuntuu?! Eikö nuorten Joulupukista, tai oikeastaan
liikkumattomuus muutenkin sillä ei ollut mitään tekemisole suuri ongelma!? Kohta tä Joulupukin kanssa.
kaikki haluaa oman poron,
ja mitä siitäkin nyt sitten Nyt kuitenkin osa lukijoista
seuraa!?
ajattelee asian niin kuitenkin olevan, jos on uskomisJa miksi muuten on niin ta niihin pieneen joukkoon
että rikkaimmat perheet saa- vihaisia viestejä joita olen
vat enemmän ja kalliimpia saanut. Niissä säälitään laplahjoja? Taitaa Pukki olla siani kun heillä on tällainen
Trumpin kavereita, ja pukilla isä joka kieltää joulupukin,
on kuulemma myös jotakin ja ollaan mm huolissaan
venäjäkytköksiä johonkin siitä miten pohjoisten Jou”pakkasukkoon”!! Siis onko lupukkibisnesten käy jos
tätä kytköstä ollenkaan tut- valitan ja valitus menee läpi.
kittu!! Kuka ottaa vastuun On siis niitä joilla on vahva
siitä jos tämä koko touhu usko yhden valitukseen ja
onkin venäjän sekaantumis- oikeusasiamiehen haluun
ta meidän joulunviettoon?! puuttua asiaan. Ehkä siksi
Missä saunassa tämäkin on että, tämä on mahdollista
sovittu?!
Suomessa tänään.
Ja feministi minussa kiehuu kun ajattelen miten
perinteistä ja patriarkaalista
mieskuvaa Pukki edustaa.
Ensinnäkin tuo ”Muori” sana
ei oikein sovi 2019, heeei!
Onko tämä muori siis Pukin
vaimo vai hänen äitinsä, vai
vaimo joka kohtelee pukkia kuin lastaan. Vai mitä!?
Ja miksi tämä ”muori” jää
kotiin tekemään Pukille ruokaa kun Pukki saa lennellä
ympäri maailmaa ja jakaa
lahjoja ja tehdä materialistisista lapsista onnellisia
sokerihumalan lisäksi. Mitä
Pukki tekee muuta kuin
vastaanottaa tirkistelijätonttujen viestejä ja pitää muita tonttuja orjatyövoimana
lelutehtaassa?! Mä vaan
kysyn!? Miksi Pukin täytyy
olla mies?!!! Valkoinen mies
kaiken lisäksi!!! Hyvin vääristävän kuvan tämä Pukki
välittää sukupuolirooleista.
Siis haloo, me eletään vuotta 2019!!!

Kirjoituksen tarkoitus ja
aihe EI ollut Joulupukki ja
EN aio valittaa. On se pukki
käynyt meilläkin Jouluna ja
käy varmaan tänäkin jouluna. Jos tämä on nyt se ainoa
mikä tekee minusta paremman isän niin silloin on kyllä
syytä olla huolissaan.

Lopuksi
Eikä tässä oikeastaan ollut
edes yksin kysymys koulujen joulujuhlien vietosta.

Kirjoitukseni ainoa- ja päätarkoitus oli herättää keskustelua siitä minkälaiselta
sellainen yhteiskunta näyttää
kun joku tietyllä agendalla
ryhtyy vianetsintään jolla
edistetään omaa agendaa ja
hyödynnetään niitä muutoksia laissa jotka ovat syntyneet samaa agendaa ajavien
toimesta. Tämä on ainoa tapa
pienelle vähemmistölle saaJa millä tasolla opetusmi- da äänensä kuuluvammaksi
nisteriön uskontotietämys kuin suuri osa enemmistöä.
on kun Pukki, eli Sancta Claus, lisäksi viittaa hyvinkin Onko täällä kilttejä lapsia?
vahvaan katoliseen perinMatti Aspvik
teeseen eli pyhimykseksi
matti.aspvik@gmail.com
julistamiseen. Eikö koulun
pitänyt olla vapaa alue kaikesta uskonnollisuudesta. Lue myös:
Nyt nostetaan siis lähes https://mattiaspvik.worJumalolennoksi tämä kaiken dpress.com/2019/11/20/jounäkevä, kaikkialla läsnäole- lupukki-jeesus-ja-agenda/
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Matkalla huomiseen....
-Taksipalvelut
-Inva- ja paarikuljetukset.
-Muuttokuljetukset ja laatikot

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

MEIDÄT LÖYTÄÄ

Kosilankatu 2, (Maskun naapuri)

NYT TALVIRENKAAT
tarjouksessa! -KYSY!

Myös laaja valikoima

VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli,
kausisäilytys.
Avoinna:
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu
Kosilankatu 2, Kokkola 06-822 5483, 050 307 7784, www.hnyman.com

Joulun tuoksua ja tunnelmaa,
tervetuloa kurkkimaan!

ark. 9-17
la 9-15

Torikatu 27, Kokkola | puh. 020 7341 650

Herkulliset
hampurilaiset
Severin Grillistä!
Tule ja maista!
SEVERIN GRILLI

Teollisuuskatu 8, Kokkola puh.050 400 5349

Aidot emalikilvet
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvet

Indolantie 4 - KOKKOLA
MITSUBISHI

edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!
Myös laaja valikoima
vaihtoautoja!
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Mielenkiintoinen lapsuus tropiikissa
Eero Ketola

Romusta toimiva
moottoripyörä

Pesulle ammatin. Hän korjaa
taidolla vanhoja museoautoja ja myös kolariautoja Australiassa, Sunshine Coastin
Reijon isä sai jostain vanhan Verrierdalessa.
moottoripyörän, joka oli täysin romu.
Uuden korjaamon vieressä
– Isä sanoi: ”Jos saat kor- on viihtyisä koti jossa Nina
jattua sen niin pyörä on ja Reijo ja lapset Joshua,
sinun”. Korjasin kovalla Kaylee ja Tim sekä Tully
työllä moottoripyörän. Ajoin koira asuvat.
pyörällä pitkin mutaisia ja – Tully on hyvä vahti. Se
liejuisia polkuja. Toisinaan haukkuu aina jos pihanurmikaaduimme takana istuvan kolle tulee käärme. Kerran
pojan kanssa rehevän alus- kuitenkin iso python pääsi
kasvillisuuden sekaan, mutta sisään. Vedin sen hännästä
aina lähdimme taas uudel- pois sängyn alta. Pojat seuleen poluille.
rasivat veressä, hihkuivat
Viidentoista ikäisenä van- ja kannustivat minua: ”Isä,
hemmat lähettivät Reijon vedä, Isä vedä lujempaa!”
kouluun Australiaan.
Niin python lopulta tuli
–Asetuin jo aikaisemmin vedettyä pois sängyn alta.
Australiaa muuttaneiden sis- Vein sen läheiseen metsään.
kojeni ja – veljieni kanssa. Australiassa ei saa tappaa
Minulla oli aluksi Australian käärmeitä.
koulussa vaikeaa. Kaikki
mikä Papua-Uudella-Gui- Lähes parikymmentä vuotta
nealla oli normaalia, ei sitä Reijo Pesu, 57, on vieraillut
todellakaan ollut Australi- puhujana Papua-Uuden-Guiassa.
nean seurakunnissa. Lapsena opittu tok pisin on hänen
Papuauusi”Ammatinvalinta” saarnakielensä.
guinealaiset ottavat hänet
vastaan kuin oman poikansa.
viidakossa

Papua-Uuden-Guinean suomalaisen lähetystyön pioneerien Martta ja Lauri
Pesun nuorin lapsi, Reijo
vietti rikkaan, mielenkiintoisen ja monessa mielessä
poikkeuksellisen lapsuuden.
– Asuimme Uuden Britannian saarella. Se oli fantastista aikaa. Uimme meressä ja
snorkkeloimme koralliriutoilla ja ihastelimme värikkäitä kaloja.
Tyynen Valtameren saarelta
Pesut muuttivat pääsaaren
Ylänkömaalle.
–Isä opetti minua kotikoulussa. Se vaati häneltä aikamoisen työn. Vietin aikani
yhdessä kylän poikien kanssa. Teimme suurten kasvien
siemenistä auton pyöriä.
Pitkällä kepillä ohjasimme
auton kuluneita renkaita,
jotka sisältä oli voideltu
saippualla liukkaaksi.
Halusin mennä auton sisärenkaalla uimaan läheiseen jokeen. Perimätiedon
mukaan jokeen ei saa mennä
uimaan sillä siellä on ”pahoja henkiä, jotka tappavat heti
jokaisen joka menee uimaan
jokeen”. Otin auton sisä-

Tapasin viime kesänä tuttavaperheemme vieraana
olevaa Nepalilaista Living
Hope Church seurakunnan
pastoria, Prem B Tamangia joka oli vierailulla Suomessa, puhuen myöskin
Kälviän Helluntaiseurakunnan, jumalanpalveluksessa. Pastori Tamang vieraili
Suomen vierailulla mm.
Keuruun juhannuskonferensissa, sekä tutustui erilaisiin
lähetystyö- ja mediatyömuotoihin pääkaupunkiseudulla
Nepali on Suomea pienempi
maa, jonka pinta-ala on 2/3
osaa Suomen pinta-alasta,
mutta asukkaita on n. 30
miljoonaa. Kathmando,
jossa hän perheineen asuu,
on 1,2 miljoonan asukkaan
kaupunki, joten Kälviä rauhallisine sivukylineen sai
hänet ihmettelemään väen
vähyyttä ja luonnon puhtautta. Maan virallinen kieli on
nepali, mutta lisäksi on 125
heimokieltä joista kukin on
täysin erilaisia keskenään.
Nepalia osaavat lähinnä vain
koulutetut ihmiset.

Nepalin valtauskonto
on Hindulaisuus.
Hindulaisuutta tarkemmin
tuntematta, kysyin että mikä
on hindujen jumala? Pastori
Tamang vastasi että se on
vaikeasti määriteltävissä,
koska se voi olla melkein
mikä tahansa, ainakin 3
miljoonaa jumalaa sanotaan
hindu uskonnossa olevan.
Melkein mitä vain voi ryhtyä
palvomaan, mutta vastauksia
heidän jumaliltaan kestää

Reijo Pesu entisöi vanhoja autoja Australiassa
lussa. Heitä tuli aina kymmenittäin.
– Vanhempani julistivat
ahkerasti sanaa kylään luonnonmateriaalista rakennetussa kirkossa. Naisilla oli
tuohon aikaan heinähameet.
Miehillä ja pojilla on edessä kankaansuikale ja takana
kangasvyöllä puun lehtiä.
Koti paloi
Äidit imettivät jumalanpalveluksen aikana vauvoReijo Pesu opetti 13 – vuo- ja ja usein myös porsaita.
tiaana kylän lapsia pyhäkou- Kaikki oli normaalia eikä

renkaan ja menin uimaan
puhtaaseen, mutta kylmään
veteen. Kyläläiset odottivat,
että kuolen, mutta koska en
kuollut kaikki muutkin kylän
pojat innostuvat uimaan
joessa. Kylän aikuisetkin
alkoivat viihtyä virrassa.

tuottanut mitään ihmetystä.
Pesut asuivat luonnonmateriaalista valmistetussa
talossa. Taloon tehtiin myöhemmin peltikatto ja alkuperäinen heinäkatto jätettiin
aluskatteeksi.
– Kipinä sytytti rutikuivan heinän. Talo palo maan
tasalle nopeasti. Katselimme
kaikkien kyläläisten kanssa
vieressä. Vain jääkaappi jäi
mustuneena nököttämään Isän antaman, vanhan mootmustuneelle kentälle.
toripyörän korjaus toi Reijo

Kristittynä Nepalissa
odottaa, sillä ne ovat mykkiä jumalia. Kuitenkin joka
aamu hindulaiset peseytyvät ja palvovat omaa jumalaansa, kertoen palvontaseremoniassaan tarpeistaan
luetellen että tarvitsevat sitä
ja tätä.
Kristittyjen osuus maassa
on hyvin pieni ja jonkin verran on myös kristittyjen vainoa, joskaan ei kovin yleisesti, mutta sitäkin tapahtuu.
Heidänkin naapurikylässään
poltettiin kirkko ja pastori
tapettiin.

kastamassa heidät., Pastori
Prem Tamang iloitsee siitä, että hän on lähes puolet
38-vuotisesta elämästään
saanut palvella Kristusta,
sillä uskoon hän tuli 20 vuotta sitten. Iloiten hän haluaa
levittää evankeliumin sanomaa kansalleen. Prem on
naimisissa ja hänellä on 7
ja 3 vuoden ikäiset pojat.
Hänen kotiseurakuntansa

Kysyessäni minkälainen
ensivaikutelma Suomesta on
syntynyt tämän ensikäynnin
perusteella, Prem vastaa:
–Kaikki näyttää hyvältä,
verraten Nepaliin jossa meillä kristityillä on monia fyysisiä kärsimyksiä. Meidän on
luotettava vahvasti Jumalaan
kaikessa:
–Jos siellä menen kauemmaksi vierailulle, minun on
rukoiltava jo sitä mistä saan
matkalla ruokani sekä mitä
teen ja missä järjestyksessä.
Teillä täällä kaikki näyttää
olevan helppoa ja järjestyksessä. Meillä on paljon
ongelmia eri asioissa, ja mei-

Kiinnostava Jumala
Kun nuorena sain jotain
vähäistä, oikeaa tietoa kristinuskosta, kiinnostukseni
sitä kohtaan heräsi, sillä
aiemmin olin ollut käsityksessä, että kristityt ovat
pahoja ihmisiä. Ja vuoden
kuluttua tuosta, otin Kristuksen vastaan elämääni, ja jätin
kaiken entisen, koska uskoin
Jeesukseen ja elämäni muuttui silloin täysin. Perheeni
oli hyvin vihainen tästä, ja
he ajoivat minut ulos kodistamme tämän vuoksi. He
vaativat myös minun allekirjoittamaan perintöosuudesta
luopumis-sopimuksen, että
tämän jälkeen minulla ei ole
mitään oikeutta siihen perintöosaan, jonka aikanaan isän
kuoltua olisin saamassa.
Allekirjoitin tuon sopimuksen ja kävelin ulos. Menin
pastorimme luo ja hän tarjosi
minulle asumismahdollisuu-

Nepalilainen pastori Prem B Tamangia
den luonaan, jossa asuinkin
sitten peräti 4-5 vuotta.
Siellä varsinaisesti asuin,
mutta kävin syömässä ystäväni Lilin äidin luona. (Lil
oli opiskelemassa Kokkolan ammattikorkeakoulussa
2011-2013, Prem on naimisissa Lilin siskon kanssa)
– Prem kertoo.

Välit perheeseen
Kysyin, miten suhteet kotiväkeen kehittyivät, oliko
kotiin enää koskaan mitään
menemistä? Tähän hän vastasi:
–Kotini jouduin jättämään
vuonna 1998 ja ensi kerran

soitin sisaruksilleni vuonna 2001. Perheemme oli
5-lapsinen, eli minulla on
kaksi siskoa ja kaksi veljeä.
Sisarukseni kyllä suostuvat puhelimessa puhumaan
kanssani, mutta he eivät ole
kertaakaan omalta taholtaan
ottaneet minuun yhteyttä.
Isäni tuli Jeesukseen uskovaksi vähän ennen kuolemaansa. Samoin äitini on tullut uskoon ja olen itse saanut
kastaa hänet. Myös sisarenpoika on tullut uskoon ja
toimii nyt pastorina.
Sisarukseni eivät ole uskossa. Kuitenkin toisen sisareni
kolme lasta on tullut kristityiksi ja olen saanut olla itse

Nepalissa on kauniit maisemat
on Kathmandussa, lapset
mukaan lukien siinä on noin
500 jäsentä.
Monet kristilliset seurakunnat Nepalissa ovat pieniä, jopa alle sadan jäsenen
yhteisöjä, mutta isoin seurakunta siellä on jopa 10 000
jäseninen. Prem on monimuotoisessa työyhteydessä
40 eri seurakunnan kanssa,
joten työtä ja tehtävää riittää, sillä maan hallinnon
ilmoittama kristittyjen osuus
väestöstä on vain hieman
yli 1 %.

dän on oltava lähellä Jumalaa selvitäksemme niistä.
Teillä on kaunis maa, hyvä
hallinto, korkea elintaso.
Olkaa kiitollisia Jumalalle
kaikesta, mutta älkää unohtako niitä joilla ei ole tietoa
elävästä Jumalasta, uskosta
ja monesta muusta. Siunatkaa, jakakaa hyvästänne
myös heille joilla ei tätä
hyvää ole.
Se on siunaus myös teille.
Teksti ja kuva:
Keijo Niskala

Kristillinen AJAN FAKTA
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Ensi
joulu
sai muuttaa historian!
Sari Essayah

Eksoottiset maut ovat tuleeet Korpeloille tutuksi Thaimaassa. Ruokatarpeet ostetaan
toreilta ja kojuista.
Nuori suomalainen äiti
asuu Thaimaassa. Kuuman
kostea ilmanala tulee vastaan kodin rappusilta ulos
astuessa. Äiti on lähdössä
viemään lapsiaan kouluun.
”Miten ihmeessä me asumme nyt täällä?” käväisee
mielessä nopea ajatus,
vaikka odottavin mielin on
mukava ajatella uutta päivää. Oman kylän tunnelma
on rauhallinen, mutta kohta he kiitävät täpötäydessä
ilmajunassa kohti kaupungin keskustaa kielikouluun.
Thaikielen opiskelu käy tällä
hetkellä päätyöstä.
Sofia Korpela saapui perheensä kanssa Thaimaahan
heinäkuussa 2018. Sopeutumista helpotti se, että he
olivat asuneet maassa aiemminkin.

JANI-MATTI JA
KOLME POIKAA
–Olen ollut naimisissa maailman ihanimman miehen,
Jani-Matin, kanssa yli 14
vuotta, Sofia iloitsee.
–Meillä on kolme elämäniloista poikaa: Benjamin,
10v, Aabel, 7v ja Elia 4v.
Pariskuntana he muodostavat tiimin antaen täyden tuen
toisilleen.
–Meillä on mieheni kanssa
jokapäiväinen tapa rukoilla
yhdessä. Ne ovat tärkeitä,
elinvoimaa antavia hetkiä
elämässä.
Yhteisen matkan alussa
heillä oli haaveena maailmanympärysmatka.
–Rukoilimme kuitenkin
asian puolesta, ja tuli ajatus,
että voisimme antaa vuoden
elämästämme Jumalan käyttöön. Päädyimme Thaimaan
suomalaiselle koululle asuntolanhoitajiksi. Muutaman
vuoden kuluttua palasimme

sinne uudelleen. Silloin JaniMatti toimi koululla opettajana, ja minä olin puolitoistavuotiaan Bemjaminin kanssa
mukana äitiyslomalla.
Myöhemmin Sofia opiskeli
terveystieteiden maisteriksi
ja laaja-alaiseksi erityisopettajaksi. Elämä Thaimaassa
jäi Korpelan perheen sydämeen ja rukouksiin.
Kotisohvalla istuessaan
he havahtuivat siihen, että
kukaan ei tule heitä sieltä
hakemaan lähetystyöhön.
He päättivät nousta ja tehdä
oman osuutensa. Lähetystie
aukeni perheelle niin, että
he pääsivät lähtemään Thaimaahan kotiseurakuntansa
lähetteinä.

KODIN VAIKUTUS
Lapsuuden perhe on Sofialle rakas. Hän syntyi esikoistyttönä uskovaiseen, rakastavaan perheeseen Kainuussa,
Puolangalla. Sisaruksia on
kaksi, Eveliina-sisko ja veli
Sebastian.
–Äidistä ja siskostani voin
sanoa, että he ovat parhaita
ystäviäni. Heille voin jakaa
elämästäni ilot ja surut.
Perheessä usko on ollut
luonnollinen asia. Vanhemmat toimivat seurakunnan
työntekijöinä ja sisarukset
ovat leikkineet - joskus jopa
nukkuneet - rukoushuoneen
lattialla ja penkeillä. Pitkät
yhteiset kesät mökillä ovat
unohtumattomia muistoja.
Sofia on saanut olla uskossa
lapsuudesta saakka. Varkkari-ikäisenä lastenleireillä
usko on vahvistunut.

JOHDATUS
ELÄMÄSSÄ
–Uskon, että Jumala haluaa ensisijaisesti johdattaa
meitä lähelleen. Silloin automaattisesti kuljemme oikeaan suuntaan, Sofia pohtii.
–Uskon myös, että Jumala
on antanut meille elämän
ja taidot sekä kiinnostuksen kohteet lahjana, joiden
kautta hän johdattaa meitä.
Haluaisin olla omalta osaltani äitinä ja naisena viemässä
viestiä ja esimerkkiä terveestä perhe-elämästä ja puhua
heikompien puolesta.
Suomessa vietetty loma
on ohitse. Sofia perheineen
on saanut nauttia läheisten kanssa vietetystä ajasta. Tutulta ovat tuntuneet
kotimaan herkut ja luonnon
raikkaus. Matkalaukkuun
sujahtaa ruisleipää, irtokarkkeja ja mustikoita; lukuharrastukseen kirjoja.
–Olemme monta kertaa
mieheni kanssa todenneet,
että emme voisi asua ja tehdä työtä Thaimaassa, ellei
meillä olisi esirukoilijoita.
Kaukana turvaverkoista ja
välillä yksinäisyyden tunteen vallatessa esirukoukset
koetaan konkreettisesti.

Teksti: Marja Toukola
Kuva: Sofia Korpela

Räätälöity vakuutuskartoitus säästää!
Pyydä tarjous yksitys- ja yritysvakuutuksille!

Harley Davidson

Dailymotors.fi

Uskonnon- ja sananvapauskohut kertovat ajasta,
jossa ns. ”suvaitsevaiston”
näkemysten vahvistamiseksi muiden perusvapaudet
kavenevat. Tähän mennessä kirkkotilan käyttö
koulun juhliin ei ole ollut
ongelma, kunhan on noudatettu Opetushallituksen
ohjetta, joka on perustunut
perustuslakivaliokunnan
viisaisiin ja hyviin linjauksiin. Kouvolassa koulujen
joulua juhlistettiin joulukirkolla, jolle oli vaihtoehtoinen ohjelma. Joulujuhla
koululla taas saa sisältää
suomalaiseen kristilliseen
kulttuuriperintöön kuuluvia
elementtejä kuten ”Enkeli
taivaan” tai joulukuvaelman. Nyt sitten sisällön
problematisoinnin lisäksi
seinistäkin välittyy ongelmallisia ”uskonnollisia
merkityksiä”! Opetushallituksen sivuilla onneksi
rauhoitellaan epätietoisia
rehtoreita noudattamaan
entisiä ohjeita.
On surullista, että suomalaisessa yhteiskunnassa
ollaan unohtamassa kris-

tillisen uskon ja kulttuurin
merkitys tälle kansakunnalle, ja laajemmin koko
länsimaiselle sivistykselle.
Joulun sanoma ei ole pelkästään hengellisesti ihmisiä
muuttava, vaan se on muuttanut ympäröivät yhteiskunnat. Reformaattorit, Lutherin
johdolla, myös ymmärsivät,
että ihmisten on saatava
kuulla evankeliumin ilosanoma omalla kiellä, jotta
usko voi sydämiin syntyä.

reformaation ja kirjakielensä isän.

Kristittynä näen Jumalan
johdatuksen täsmällisyyden
näiden historiallisten asioiden kohtaamisessa: uskonpuhdistuksessa ja kirjapainotaidossa. Samalla tavoin
katson tämän päivän teknistä kehitystä mm. internettiä
– miten muutoin saisimme
Jumalan Sanan kaikkiin
maailman kolkkiin, niihinkin, jotka ovat perinteiseltä
Eri puolilla Eurooppaa lähetystyöltä suljettuja.
latinan sijaan Raamatun
kansankielelle kääntäminen Evankeliumin ihmisiä
synnytti tarpeen luoda kus- muuttava voima puolestaan
sakin maassa kirjakieltä ja luo sen arvopohjan, jolle
uudistaa tai synnyttää kirkon kansakunta pystyy rakentayhteyteen koululaitos, jossa maan korruptoitumattoman
lukutaito tuli yhä useampi- ja luottamuksellisen hallinen ulottuville. Samanaikai- non. Näin luodaan pohjaa
sesti Saksassa Gutenbergin hyvinvoinnin jatkuvuuden
toimesta keksittiin kirjapai- takaaville palveluille kuten
notaito, jonka avulla nämä koulutukselle ja terveydenuudet kansankieliset Raa- huollolle.
matut ja opetuskirjallisuus
saatiin leviämään.
Kuten joululaulussa lauletaan ”Tuo ensi joulu sai
Syntyi jotain yhteiskun- muuttaa historian” – ei kantia perin pohjin muuttavaa, sakuntanakaan unohdeta,
jotta evankeliumi pääsisi miten paljosta saamme olla
leviämään yhä useammalle. kiitollisia evankeliumin
Myös meille tänne Pohjo- muuttavalle voimalle!
lan perukoille; silloiseen
Ruotsin kuningaskuntaan
kuulunut piskuinen suomea
Sari Essayah,
puhunut joukko sai Turun
kansanedustaja, pj. KD
piispa Mikael Agricolasta
sari.essayah@eduskunta.fi

Elämä Bangkokissa ei
pysähdy. Miljoonat ihmiset elävät omaa arkeaan.
Kaukaa Suomesta Jumala
on lähettänyt sinne Korpelat. Kielikoulun jälkeen he
haluavat tehdä työtä lasten
ja nuorten parissa.

Myytävänä

Electra Glide Classic
vm. 2003.
Hinta 13.400.

Sähköpostini on täyttynyt viime ajat kansalaisten huolestuneista yhteydenotoista liittyen sananja uskonnonvapauden
tilaan Suomessa. Tuskin
oli toivuttu valtakunnansyyttäjän päätöksestä aloittaa rikostutkinta
teologisesta keskustelusta,
kun apualaisoikeusasiamies näki ”kirkkotilan
lähtökohtaisesti ongelmalliseksi” koulujen joulujuhlalle.

Jari Myllymäki
jari.myllymaki@pohjola.fi
puh. 0500 265 147

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

Kristillinen AJAN FAKTA

16 JOULUKUU 2019

Köyhien huuto nousee taivaaseen

Huomattava osa maailman
väestöstä elää äärimmäisessä
köyhyydessä. Sillä tarkoitetaan tilaa, jossa ravinnon,
vaatetuksen ja asumisen
vähimmäisedellytykset eivät
täyty. Usein köyhyyteen liittyy monia muitakin elämän
edellytysten puutteita. Niistä
yksi on puhtaan juomaveden
puute. Monet köyhät eivät
saa hengittää edes puhdasta
ilmaa, koska he joutuvat elämään teollisuuden jätteiden
ja kaatopaikkojen läheisyydessä tai moottoriteiden alla.

Köyhien ja rikkaiden välinen juopa on edelleen pelottavan syvä. Jos ihmiskuntaa
hallitsisi aito solidaarisuus
ja oikeudenmukaisuus, köyhyyden ongelmaan löytyisi
toimivia ratkaisuja.

Lapset saavat kuulla sanoman rakastavasta Jeesuksesta ja
oppivat jo varhain kiittämään häntä avusta jonka saavat.
Jumala kuulee köyhien huudon. Köyhille ja sorretuille
on omistettu erityinen lupaus: ”´Kun heikkoja sorretaan ja köyhät vaikeroivat,
minä astun esiin´, sanoo
Herra. ´Minä tuon avun ja
pelastan heidät, lupaa Herra´” (Ps.12:6).
Maailman suurimmat herätykset ovatkin nousseet
köyhien keskuudesta. Kasvavimmat seurakunnat ovat
löytäneet yhteyden kärsivien
ja yhteiskunnallisesti marginaaliin joutuneiden ihmisten
kanssa. Niinpä herätys on
saanut otollisen maaperän
Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian köyhimmissä
slummeissa ja kylissä. Sama
voidaan sanoa Itä-Euroopan
köyhimmistä kansanosista.
Etenkin köyhän romaniväestön keskuudessa vaikuttaa tällä hetkellä Euroopan
laajin herätys. Ihmisillä on
syvä Jumalan nälkä.

Muutos alkaa lapsista

lapsiin. Kun lapset saavat
tukea koulunkäyntiin ja
löytävät Jumalan Sanasta
kestävän arvopohjan, he pääsevät nousemaan edellisten
sukupolvien alennustilasta.
Monet käytännön esimerkit
osoittavat, että lasten kautta
kokonaisten kyläyhteisöt Romaniassa talvet ovat hyvin kylmiä ja asunnot hataria
puute on lämpimistä vaatteista ja polttopuista.
muuttuvat.
Yksi monista esimerkeistä
on romanialainen Agristeun
kylä, johon Fida International suomalaisten ystävien
tuella rakensi työkeskuksen lasten ja seurakunnan
toimintaa varten. Vuosia
sitten kylän romaniyhteisö
eli surkeissa olosuhteissa.

Joulun
Toivelahjat
Meiltä!
Muista
Lahjakorttimme!

Ratkaiseva apu perinnölliseen köyhyyteen ei ole pelkkä avustusten jakaminen,
vaikka se monissa tilanteissa on välttämätöntä. Paras
apu köyhyyden kierteeseen
on huomion kiinnittäminen

Kylän miehet olivat alkoholisoituneet, minkä vuoksi
perheet kärsivät. Uskollinen
ja määrätietoinen työ, jonka
Stella -niminen romaninainen aloitti, on muuttanut
kokonaisen kylän. Vieläkin
siellä on köyhyyttä, mutta
kaikki kylän miehet ovat
raitistuneet. Huomattavat
osa perheistä on uskossa, ja
nekin, jotka eivät ole tehneet
uskonratkaisua, ovat hyvien
esikuvien kautta omaksuneet
raittiit elämäntavat.

parhaillaan samanlaista
käännekohtaa. Muutamia
vuosia sitten pienen Denisa
-tytön hätä tuli suomalaisten uskovien tietoisuuteen.
Hän oli menettänyt äitinsä
ja eli isänsä ja sisarusparven kansa maalattiaisessa
ja kylmässä asumuksessa.
Kukaan Denisan sisaruksista ei ollut päässyt kouluun.
Suomalaisten antaman avun
turvin Denisan kotia voitiin
kunnostaa. Hänelle ja muille
lapsille avautui tie kouluun,
ja Valchidiin perustettiin iltaValchidin kylässä eletään päiväkerho, jossa lapset saavat päivittäin apua ja tukea
koulunkäyntiinsä. Nyt Denisa on yksi luokkansa menestyneimmistä oppilaista.

Opel Insignia SportsTour
Edit 2,0 CDTI A Vm. 2013
(ensirek. 1-2013) aj. 165 000
km Hinta: (ei hinnoiteltu)
Mercedes-Benz Vito 119
CDI-3,05/32K keskipitkä A2
Vm. 2016 (ensirek. 12-2015)
aj. 220 000 km
Hinta: 26 900 (ALV väh.kelp.)

Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus

Volkswagen Transporter Pitkä
2,0 TDI 110 kW Vm. 2016
(ensirek. 6-2016) aj. 77 000
km Hinta: 33 900 (Alv väh.
kelp.)

Avoinna 15. ja 22.12.2018
SUNNUNTAISIN klo 12-16!
Ma-To 10-17
Pe 10-18, La 10-14

Lexus IS 300h Hybrid A F
Sport 2.5 l, Hybridi Vm. 2018
(ensirek. 8-2018) aj. 26 000
km Hinta: 41 900 €
Mercedes-Benz E 220 d T
A Business Avantgarde Vm.
2017 (ensirek. 11-2016) aj.
267 000 km Hinta: 26 900 €

Hyvää!
Joulua

Kokkolan Auto-Center Oy

RATSASTUSLAHJAKORTTI
– JOULUN TOIVELAHJA!

Tervetuloa ohjatuille tunneille!

Jouluinen puotikahvila avattu!
Sirpa Muhonen 040 503 8148, KÄLVIÄ • www.muhosentalli.fi

Sinulla on mahdollisuus
olla mukana auttamassa Itä
- Euroopan köyhiä romaneita Toivon Kipinä kampanjan kautta jonka puitteissa
järjestämme hyväntekeväisyyskonsertin Kaustisen helluntaiseurakunnassa, Kaustintie 5, pe 20.12. klo 18.00.
Tilaisuudessa keräämme
kolehdin Toivon Kipinä kampanjaan.
Klaus Korhonen

AUTOJA!

Toivotamme asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua!

Rantakatu 21, KOKKOLA - Puh. 06 8224009

Köyhien huuto kuuluu taivaaseen. Täällä maan päällä
Jumala tarvitsee työtovereita, jotka ovat valmiit välittämään Jumalan rakkautta
ja apua niille, joille tämän
maailman rikkaat ovat kääntäneet selkänsä. Fidan tekemä työ Itä-Euroopassa ei
ole vain tilapäistä haavojen
laastarointia, vaan suuntautuu kestävään elämän
edellytysten parantamiseen.
Tuhansien köyhyyden kierteeseen syntyneiden lasten ei
tarvitse enää jatkaa samassa
toivottomuuden saatossa.
Me suomalaisina kristittyinä
voimme tarjota heille paremman tulevaisuuden.

Eläinpuistontie 10, Kälviä

puh. 050 4007 093
Paljon antiikkia ja sisustustuotteita!
Aukiolot ma - pe 11-18, la-su 11-16
Tilat myös vuokrattavissa!

Rajaniityntie 2, Indola, Kokkola
Puh. 045-1118048
Myös rahoitus järjestyy/vaihto.

www.metsamarkkinointi.com

Raamattua lukeva kristitty
ei voi olla huomaamatta,
että Jumalan sydän on köyhien puolella. Raamatun
sanomassa köyhät esitetään ihmisryhmänä, joihin
on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Samalla köyhyyden syyksi paljastuu ihmisten ylpeys ja voitonhalu:
”Jumalattomien ylpeyden
tähden kurja kärsii, takertuu heidän punomiinsa
juoniin” (Ps. 10:2 KR-33).

Jumala etsii
työtovereita

Kaikki kohteemme löytyvät:

Jumala kuulee

Klaus ja Satu Korhonen ovat auttaneet romanikylän
lapsia monta vuotta yhteistyössä avustusjärjestö Betlehemin kanssa.

Toivotamme Hyvää Joulua!

Köyhyys on hirveä tosiasia,
jota on vaikea kohdata. Siksi
länsimaisesta hyvinvoinnista
nauttivat kehittävät mielessään selityksiä köyhyyden
syistä. Yksi niistä on köyhien haluttomuus työntekoon.
Tämä ei useimmiten pidä
lainkaan paikkaansa, sillä
monen köyhän kaikki aika
kuluu päivittäisen toimeentulon etsimiseen. Useimmat
köyhät lapset syntyvät olosuhteisiin, joista heidän on
mahdotonta omin voimin
koskaan nousta. Koulu ei
läheskään aina avaudu edes
lahjakkaimmille lapsille, jos
heidän vanhempansa ovat
varattomia ja kouluttamattomia. Ilman koulunkäyntiä
työelämään ei pääse, vaikka
työtä olisikin tarjolla. Köyhyyden kierre jatkuu sukupolvesta toiseen.

PUHELIN
LKV Manu Purola
0400-564433
mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C
Kokkola
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Ikkunoita jouluun
Lumi-ikkuna

sena. Toinen on kirkkaampi
toista. Joku liekki sammuu
jo alkuunsa. Marika miettii
kuollutta miestään, joka oli
vaikeuksissa, milloin minkin asian takia, ja sitten hän
kuoli pois. Kohta onkin jo
joulu, jospa toisin sen uuden
tyylikkään lyhdyn tänne
haudalle.

Lumihiutaleita sataa hiljalleen rauhaisaan maahan.
Äiti katselee ulos ikkunasta, mieli on jotenkin haikea
ja samalla pelokas. Tuli se
tieto pojan ajokortin menettämisestä, Ajatuksiin tulee
laulu jostakin kaukaa: ”Oi,
saanhan kerran lunta valkeemmaksi, saanhan kirkkaudesta kirkkauteen”, silti
syyllisyys nostaa päätään.
Olenko huono esimerkki?
Yhtäkkiä äiti muistaa laulun
lopunkin: ”pääseehän oi kerran vapahaksi luonas taakoitettu syntinen”. Kerran olen
vapaa näistä maan vaivoista,
olen siitä sanomattoman kiitollinen, onhan joulun aika.
Ja minun Jeesus elää.

Lumienkelit

mutta viinan himo vei voiton kaikesta, Sitten meille
tuli se ero, vaikka me kuinka
yritimme, niin emme saaneet hommaa toimimaan.
Kohta on joulunaika, lapsilla on onneksi mummi, joka
välittää. Olen kyllä katsellut
yhtä Hilkkaa sillä silmälYksinhuoltaja
lä, mutta en ole uskaltanut
tehdä aloitetta. Hilkka osaa
isä ikkunassa
rukoilla, auttaisikohan rukoIsä loikoilee sohvalla. Lap- us minuakin ja noita lapsiani,
set leikkivät huoneissaan, miettii Jari.
välillä kuuluu naurua, sitten
taas pientä tappelun nujaSiipirikon ikkuna
kointia. Elämä kulkee tuttua
rataansa. Työssä ollessaan Hän oli lapsena jo erilainen,
miehen mieli lapsiin, miten hyvin pieni ja aina paleli.
he pärjäävät? Jäi eilen se Matti oli raajarikko toisesJannen lukuläksy katsomat- ta jalastaan ja ontui pahasta. Lapsilla oli hyvä äiti, ti. Kaverit jättivät tylysti

pojan pois leikeistään. Oli
eräs tyttö Ritu, joka leikki
Matin kanssa ja heistä tuli
sydänystävät. Vielä nytkin
aikuisena Matti muistelee
ystäväänsä haikein mielin.
Nyt Matti haluaa auttaa vertaisiaan, kokien elämänsä
mielekkääksi. Mies on kiitollinen elämästään, jospa
lähettäisin vanhalle ystävälleni joulukortin.

Ikkuna haudalle
Hautakumpu on saanut
pehmeän lumisen vaipan.
Nuorehko nainen Marika on
tuonut haudalle joulukynttilöitä. Niiden liekki lepattaa
kaikissa eri lailla. ihmistenkin elämänliekki palaa erilai-

Lapset leikkivät ja temmeltävät lumessa posket punaisina. Lumeen syntyy hauskoja lumienkeleitä. On joulun aika ja kaikki ovat tyytyväisiä. Illalla lapset nukahtavat väsyneinä sänkyihinsä.
Yksi pikkutytöistä ei saa
unta ja äiti tulee katsomaan
tyttöä. Yhtäkkiä tyttö purskahtaa itkuun. ”Äiti, minä
olen nähnyt enkelin, ihan
oikean, silloin kun mummo
kuoli ja minulla oli niin paha
mieli ja ikävä. Enkeli hohti
valkoisissa vaatteissa, ja sen
jälkeen mun paha mieli meni
pois.” Samassa pikku Minnan silmät painuvat kiinni ja
hymy jää kareilemaan tytön
huulilla, äiti sulkee hiljaa
oven ja hänkin hymyilee.
Tarja Huhtala

NUORISOLLE OMA OLKKARI
Valo kajastaa pienistä ikkunoista maan tasalla. Porakoneen ääni kuuluu aulassa ja
astun ovesta matalaan, tuoreen puun tuoksuiseen halliin. Tehtaankatu 45:n kiinteistöön valmistuu Area-77
nimeä kantavaa nuorisotila.
–Haluamme olla omalta osaltamme vastaamassa
nuorison haasteisiin ja tilojen tarpeeseen tässä kaupungissa, kertoo Rami Kaakinen. Hän on pastori ja tekee
nuorisotyötä Kokkolan Helluntaiseurakunnassa. Hän
otti haasteeksi nuorisotyön
tiimin kanssa löytää ajanmukaisia toimintatapoja,
joilla toimia kaupungin ja
sen nuorten parhaaksi.
Area-77 tavoite on olla
matalan kynnyksen nuorisokahvila ja toimintatilat, jossa
nuoria kohdataan erilaisen
toiminnan ja yhdessäolon
kautta. Kellarikerrokseen
tulee kahvilatyyppinen oleskelu- ja kohtaamispaikka.
Tilaa ollaan nyt remontoimassa nuorille viihtyisäksi ja
mieluisaksi vapaaehtoisvoimin. Nuoria on osallistunut
sekä remonttiin että toiminnan suunnitteluun.

Area-77 avajaiset pidetään perjantaina 17.1.2020. Nuorisotila on auki kahtena päivänä viikossa, ke 18-21 ja pe 19-24. Pääsääntöinen kohderyhmä on Kokkolan alueen
13-20 vuotiaat nuoret.

Paikka johon tulla
Area-77 tarjoaa puitteet
mm. rentoon ja turvalliseen
oleskeluun, jutteluun, biljardi-, pleikka-, lautapelien
pelailuun sekä pienen stagen
soittamista ja esiintymistä
varten. Tilaan tulee saataville myös pientä purtavaa
ja juomaa.

Cartingia ja
mopojen rassailua
Mopoista, moottoreista ja
ajamisesta kiinnostuneille
nuorille talli- ja ajopaikoista on ollut puutetta. Pajatoiminnasta onkin tarkoitus tul-

la myöhemmässä vaiheessa
osa Area-77 kokonaisuutta.
Tätä varten on jo tehty suunnitelmia ja investointeja:
tällä hetkellä kalustoa on
useamman karting- ja parin
jäärata-auton verran valmiina odottamassa.
Tarpeita kartoitettaessa nuorisotyön tiimi oli tiedostanut,
että nuorten syrjäytyminen,
päihteet, peliriippuvuus ja
yksinäisyys ovat kasvavia
ongelmia Kokkolassa. Myös
myöhemmin auki olevista
nuorisotiloista oli havaittu
pulaa.
–Tavoitteenamme on säännöllisen kohtaamisen, yhdes-

sä tekemisen ja ohjauksen
kautta tapahtuva nuorten
elämän kokonaisvaltainen
tukeminen, Kaakinen kertoo.
–Haluamme olla luomassa
ajan hermolla olevaa yhteyttä seurakunnan ja kaupungin
nuorison välille. Tulemme
pitämään toiminnassamme
kristillisen arvomaailman
lisäksi läpileikkaavina teemoina päihdekasvatusta,
syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyä sekä maahanmuuttajanuorten myönteisen
integroitumisen tukemista.
Rosa Hukka,
nuorisotyötiimin jäsen

YLI

3000

AJONEUVOA
joista kaikista
voit tehdä kaupat
Kokkolassa
tai osoitteessa

KOKKOLA
Indolantie 7
puh. 020 777 2590

Koko kansan autokauppaa

Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15
Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)
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HYVÄKELLO ruokajakotiimin terveiset
TULEVAISUUS

MIKÄ ON
HYVÄKELLO

Siunattua vuotta 2020
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille!

Toivotamme kaikille
Oikein Hyvää Joulunaikaa!

Keski-Pohjanmaan Romu Oy
Suoritamme kaikki purkutyöt
ja ostamme rautaromua.
Soita ja sovi nouto!
Puh. 040 727 5191

Seuraava Ajan Fakta
keväällä/kesällä 2020

Hyväkello on Kokkolan
Helluntaiseurakunnassa toimiva noin 40 hengen vapaaehtoistenryhmä, pääasiassa seurakuntalaisia, jotka
jakavat EU-ruokapusseja,
kaupoista saatavaa hävikkiruokaa ja tehtailta saatua
lahjoitusruokaa tarvitseville kaksi kertaa viikossa,
maanantaisin ja torstaisin.
Ryhmä hakee ruoat, lajittelee ne ja jakaa. Ennen jakoa
on aina, noin 20 minuuttia
kestävä vapaaehtoinen hartaustilaisuus. Halukkaille
meillä on mahdollisuus antaa
Raamattu ja myös esirukouspalvelua.

5 Moos 3:24 ”Herra, Herra,
Sinä olet alkanut näyttää palvelijallesi valtasuuruuttasi ja
väkevää kättäsi.”
Mooses havahtuu vasta elämänsä lopulla huomaamaan,
että Jumalan valtasuuruuden rinnalla kaikki on vain
alkua ja pieni murto-osa
mitä Jumala voi tehdä. Näin
on meidänkin kohdallamme
sekä yksilöinä että yhteisönä ja kansakuntanakin. Hän,
Jumala, ansaitsee kunnioituksemme.
Mirja Tähtinen ja Leena Karhu palvelevat Hyväkello
ruokatiimissä tasavertaisesti yhdessä n. 30 muun henkilön kanssa.

peeseen! Kiitämme Taivaan
Jumalaa, kaikkia yhteistyötahoja, kauppiaita ja ruokaAjan Fakta,
suuresta sydämestä,
kuinka osuva nimi! tehtaita
laupeudesta ja arvokkaasta
työstä. Tekee kipeää ajatella,
Ajan ”faktaa” on yritys miten avun tarvitsijat olisivat
kutistaa kristillisyys näky- selvinneet ilman teitä.
mättömäksi rakkaassa Suomen maassamme jopa lain
NÄIN SE MENEE
keinoin ja päättäjien toimesta. Ajan faktaa ovat myös
leipäjonot ja epätasa-arvo. On varhainen aamu. IloiIhmisen arvoa ei kuiten- nen puheensorina, lämpö,
kaan muuta ulkoinen status. kahvin tuoksu, 11 noutoryhKuka tahansa voi joutua män miestä on aamukahvilelämässä kriisiin, jossa tur- la rukoushuoneella jutellen
valliset puitteet huojuvat tai ja valmistautuen kaupoista
saatavan ruoan hakemiseen.
sortuvat.
Alkuvuodesta olimme huo- Päät painuvat rukoukseen.
lissamme, koska kaupois- Pöydät, joista ruoat jaetaan
ta saatava hävikkiruoka tarvitseville, kootaan valvähentyi merkittävästi myö- miiksi ja sitten menoksi.
häisillan alennusten takia. Klo 8 jälkeen alkaa muukin
Olemme kuitenkin saaneet ryhmä kokoontua paikalle,
huomata, että Jumala on lajittelemaan perunat, porkpitänyt työstään huolen. Toi- kanat, hedelmät, vihannekmintamme Kokkolan yhtenä set, leivät jne. Tekemisen
ruokajakotoimijana on jat- iloa, innostuksen puhtia ja
kunut ja laajentunut. Kiitos omistautumista on havaitJumalalle, avuksi tulivat ruo- tavissa. Sydämen asenne
katehtaat. Kun viime vuo- on siunaavana kristinuskon
den lopulla laskimme vielä ytimessä, antamisessa. Yksi
lahjoituksina saatuja ruokia nimi ylitse muiden lausutaan
tarkkoina kiloina, tänään päivän aikana monta kertaa.
emme siihen enää pysty. Jeesus auta, Jeesus siunaa,
Tänä vuonna ruokamäärät Jeesus ole kanssamme, siuliikkuvat useissa kymmenis- naa hakijat, siunaa kauppiaat, siunaa hartaus ja ruoat,
sä tonneissa.
kaikki pyhässä nimessäsi.
Kaikkea emme jaa itse,
vaan välitämme Kokkolan Ruoan jakajina valmistauruokajakajat-ryhmään kuu- dumme päivään rukoillen.
luville jäsenorganisaatioille. Anna meidän olla Jumalan
Tiedämme, että kaikki ruoka levollinen valo, joka heijasmenee oikeasti isoon tar- taa Jeesuksen rakkautta. Ei

niin että paisumme itseämme, vaan Hänen laupeuttaan, armoaan, rakkauttaan
ja vakauttaan. Että olisimme
kuin tyynivetisiä pieniä lampia, jotka puhuvat Jumalan
vankkumattomuutta epävarmuuden keskellä, toimimmehan elämän hauraudessa.
Pyydämme Jumalalta itsellemme isoja korvia ja pientä
suuta. Rakkauden täyttämää
sydäntä ja uskallusta käyttää
Jumalan meille itse kullekin
antamia yksilöllisiä lahjoja.
Ajatuksissani olen ehtoollisella. Yhteinen leipä kiertää riviltä riville. Pehmeä,
vastaleivotun leivän sitko
sormissani. Kaikki murtavat, niin minäkin. Uskallan
ottaa enemmän kuin linnun
murusen. Palaan ajatuksissani ruokajakoon ja Jumala puhuu yhtymäkohdasta.
Me murramme hartaudessa
samaa elämän leipää, Jeesusta Kristusta. Osallisuutta
evankeliumiin, osallisuutta
kärsimyksiin, tarjoamme
sovitusta Jeesuksen nimessä
ja Hänen veressään.
Oi jospa tehtävämme täyttää sen mihin Jumala toiminnallamme pyrkii. Muutakin
kuin täydet masut, perheelle
ruokaa, toivoa siitä, että selviän, rukousvastaus ruoan
muodossa. Elämän leipänä
Sana, joka lasketaan itämään
sydämen maaperään. Ehkä
se on oraalla jo tänään, huomenna, tai vuoden päästä.
Jeesus tietää.

Lähestymme joulua kiitollisin mielin. Hyväkello järjestää normaalin ruokajaon
lisäksi jouluisen puurojuhlan
2.12 klo 15 Kokkolan Helluntaiseurakunnassa. Tämän
lehden ilmestyessä, se on
ehkä jo pidetty.
Toivotamme Hyväkelloruokajakoryhmänä Siunattua Joulua 2019 ja Siunattua
Uutta Vuotta 2020 kaikille yhteistyökumppaneille,
hakijoille, lahjoittajille ja
tämän lehden lukijoille ja
tietenkin toinen toisillemme,
Herran siunauksella.

HERRAN SIUNAUS
”Herra siunatkoon teitä
ja varjelkoon teitä. Herra
valistakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”
Vielä haluamme muistaa
vuoden aikana poisnukkuneita ystäviä. Rukoillaan
Taivaan Isältä voimaa ja
lohdutusta perheille, joiden
omainen tai läheinen on tänä
jouluna poissa.

KUTSU
Ole rohkea ja tule mukaan
palvelemaan ja palveltavaksi. Olemme kaikki samalla viivalla. Jamme ruokaa
Hakalahdenkatu 88:ssa joka
maanatai ja torstai klo 15.40
alkaen.
T: Hyväkello- ruokajakoväki / psta Riitta

Kristillinen AJAN FAKTA

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

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

Kaustisen
Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5 (2. kerros)
Vakio tilaisuudet
Tiistai. klo 10.00 Aamurukouskokous
Keskiviikko. klo 19.00 Sana ja Rukous
Torstai. klo 18.00 Alfanuoret
Sunnuntai. klo 11.00 Päivätilaisuus
Yhteistiedot :
Pastori Raimo Tikka
Kaustisen Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5, 69600 Kaustinen, p.0401792644
e-mail: kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com
www.kaustisenhelluntaiseurakunta.com
fb: Kaustisen helluntaiseurakunta

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

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

Kalajoen helluntaiseurakunta
Verstastie 1, Kalajoki

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.

Lestintie 37

Yht p. 0400 637 444

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

Viikko-ohjelma
Su
11.00
11.30
Ma
19.00
Ti
19.00
Ke
08.00
09-12
12.00
To
08.00
18.00
Pe
18.00
La
08.00
19.00

Jumalanpalvelus
Pyhäkoulu
Menora-kuoron harjoitukset
Rukouksen ilta
Aamurukous
Toimistoaika
Päiväpiiri (kk:n 2. ke)
Aamurukous
Kitarakuoron harjoitukset
Kids-kerho
Aamurukous
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
Seurakunnan pastorit: Voitto Marjeta 045-650 8961
Jussi-Pekka Tahvanainen 044-0992269
Tulossa:
Su 8.12. klo 12.30 Joulumyyjäiset, riisipuuroa ja sekahedelmäsoppa,
leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä ym.
Pe 13.12. klo 19.00 Joulukonsertti, Korkialan sisarukset
Su 15.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla
Su 22.12. klo 18.00 Laula kanssamme joululauluja,
		
soitinryhmä, jouluglögi ja piparit
To 26.12. klo 18.00 Joulukirkko, Jussi-Pekka Tahvanainen,
Voitto Marjeta, puhallinryhmä
Su 29.12. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Raimo Rahnasto, Sofia
Hautakangas, Voitto Marjeta, Kari Ranta-Ojala
Su 5.1.2020 klo 11.00 Ehtoollisjuhla, Jussi-Pekka Tahvanainen,
Voitto Marjeta, Menora-kuoro
Su 26.1.2020 klo 11.00 Raamattu- ja keskusteluhetki aiheesta:
”Miksi rukoilla kielillä puhuen”, soitinryhmä
Su 26.1.2020 klo 18.00 Toivoa täynnä evankeliumin ilta - Tero Koivisto
ja nuorten musiikkiryhmä Vaasasta, tarjoilu alk. 17.00
Su 2.2.2020 klo 11.00 Ehtoollisjuhla, Voitto Marjeta,
Jussi-Pekka Tahvanainen, Kitarakuoro
Su 9.2.2020 klo 11.00 Jumalanpalvelus, musiikissa 4Heaven
Su 9.2.2020 klo 16.00 Perhesolu

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari
www.pietarsaarensaalem.fi

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA
Ma ja ti klo 10 Rukousaamu
Ti klo 18 Kolpin rukouspiiri
Ke klo 13 Saalemin seniorit
To klo 18 Sana, Rukous ja Ylistys
Pe klo 18 Skidi-ilta parillisilla viikoilla
Pe klo 17.30 Jippii-kuoron harjoitukset parittomilla viikoilla
La klo 18 Nuortenilta
Su klo 11 Päiväkokous
Muut tilaisuudet:
Su 15.12. Klo 16 Seurakunnan joulujuhla, kahvitarjoilu
Su 22.12. Klo 16 Joululaulujen ilta
Ke 25.12. Klo 9 Joulukirkko, Tuomas Vuorinen

LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.

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

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA

Kinnulan Helluntaiseurakunta,
Rikantie 14, 43900 Kinnula
Yhteyshenkilöt:
Antero Aarrekangas
p. 050 3231701
Mauno Laulumaa
p. 044 0532042

Rauhallista joulunaikaa AjanFaktan lukijoille ja
siunattua uutta vuotta 2020.
Tervetuloa tilaisuuksiin.
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.
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HAKALAHDENKATU 88
Toimisto:
Avoinna ti-ke klo 10-12
p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Viikko-ohjelma:
Maanantai klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 20 min. ennen)
Tiistai
klo 13.00 Lähetyspiiri (joka toinen viikko)
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 18.30 Perheraamis
kts. tarkemmin lehti-ilmoituksestamme
Lauantai klo 16.30 Update jr. (10-13v)
klo 19.00 Update- nuortenilta
Sunnuntai klo 11.00 Jumalanpalvelus (pyhäkoulut lapsille)
klo 16-18 Kings’ Kids- harjoitukset (yli 7v)
Vingellä joka toinen viikko
Katso tarkemmin ilmoituksestamme Kokkola- lehdessä tai netistä
Tulevia tilaisuuksia:
La 7.12. klo 10-13 Joulunajan Lähetysmyyjäiset, puuroa & soppaa,
leivonnaisia, käsitöitä ym.
Su 8.12. klo 11 Musiikillinen jumalanpalvelus, musiikki:
Armon Kulkurit, Rami Kaakinen
Su 15.12. klo 17 Joulujuhla, näytelmä, laulua & musiikkia,
päätteeksi tarjoilua
Su 22.12. klo 17 Toivon Kipinä- joululaulujen ilta,
rahalahja Fidan Toivon Kipinä- keräykseen
Ke 25.12. klo 10 Joulukirkko, Rami Kaakinen, Alpo Huhtala,
rahalahja Kan- työlle
Su 29.12. klo 15 Kiitosjuhla kuluneesta vuodesta
Su 5.1. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, pyhäkoulujen aloitus
Su 12.1. klo 11 Jumalanpalvelus, Janne Harjukoski
18.-19.1. Jumalan Kohtaamisen- viikonloppu, Martti Kallionpää
La 1.2. Naistenpäivä, Pirkko Vesavaara

Toivotamme Ajan Faktan lukijoille Siunattua
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
Syntymäjuhlaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Sunnuntaina Jumalanpalvelus yleensä klo 11.00
Ehtollisjuhla kuukauden 1. Sunnuntai klo 11.00
Ohjelmaa tarkemmin Kokkola-lehdessä tai netissä
www.helluntaiseurakunta.fi
Pe 20.12. klo 18.00 Joulujuhla. Olet tervetullut
Ti 31.12. klo 18.00 ”Uuttavuotta odotellessa” Nyyttärit
Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!!
Yhteydet: Jusssi Seikkula Puh. 050 3537951

Kustintie 1, 69700 Veteli
Tilaisuudet:
Sunnuntaisin kokous rukoushuoneella tai leirikeskus Majakassa klo 11
Rukousillat klo 19 tiistaisin Vetelin Ylipäässä kodeissa, Vetelin keskustan alueella yl. perjantaisin kodeissa ja H alsualla 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
Wanhassa Holvissa klo 10, ruokajakelu Halsualla yritystalolla klo 11.30.
Tarkemmat ilmoitukset samoin kuin nuorten ja varkkarien toiminta näkyy
viikoittain Perhonjokilaakso-lehdessä.

Lähetystori muuttaa viereiseen,
avarampaan tilaan helmikuussa 2020!
Tervetuloa asioimaan
ja Siunattua Joulua!

Pitkänsillankatu 12, 67100 Kokkola
Avoinna: ark. 11–17, la 11–15
Puh: 040 187 4144
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Keittiökalusteet
Gigantista!

täysin uusi tapa
asentaa keittiö
Varaa aika ilmaiseen
keittiösuunnitteluun osoitteesta
www.gigantti.fi
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Joulukaupasta
Yhdestä

jippii
ristin maa cd
kipinkapin betlehemiin cd

19.50

4heaven cd pelastustie

edberg: my christmas
songs cd

19.90

kpl

minä martti luther

19.90

Rauhallista
Joulua!

17.90

kpl

lapsen
kertomus raamattu

kpl

vähäsarja
keskelle elämää

19.90

kpl

9.90

kpl

watchman
voittava elämä

kpl

19.90

kpl

ma-la 8-21
su 10-21

