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Joulun uudelleen löytäminen

M

iten Rooman valtakunnan
historiallisesta verotuksen
tapahtumakulusta muodostui pysyvä jälki ihmiskunnan
muistiin, erityisesti joka vuosi vietettävään jouluun?
Joulun lähtökohtana on hyvin arkinen
tapahtumakulku. Roomalaisten toteuttama verojärjestely edellytti juutalaisen
kansan osallistumista verojen maksuun
sukujuuriensa yhdistämässä kaupungissa. Majapaikat olivat varattuina Betlehemiin saapuneista verotettavista
eikä vasta perille saapuneelle nuorelle
parille, Marialle ja Joosefille, löytynyt
vapaata huonetta.
Pitkä vaellus oli kysynyt paljon voimia
erityisesti raskaana olleelta Marialta.
Niinpä ainoa tarjolla ollut yön suoja
järjestyi heille eläimille tarkoitetusta
kalliomaisesta luolasta, jossa paimenet

olivat saaneet suojan, kuten heidän lampaansakin. Kalliopohjaiseen maahan oli
louhittu eläimille tarkoitettu syöttö- tai
juottokaukalo, joka sai toimia syntyneen
lapsen seimenä, makuupaikkana.
Lapsen syntymä toteutui erityisen
vaatimattomissa puitteissa, silti tuo
syntymäpaikka sai julkisen tunnettavuuden jo ensimmäisellä vuosisadalla
ja yhä turistit tekevät sinne pyhiinvaellusmatkoja. Sen muisto ei ole kadonnut
vuosituhansien aikana vaan se nousee
esiin vuosi toisensa jälkeen.
Betlehemissä syntyi ainutlaatuinen
Jeesus-lapsi. Profeetat olivat ennustaneet hänen syntymästään. Näissä ennustuksissa oli kerrottu muiden muassa
neitsyen raskaus, lapsen nimi, syntymäkaupunki ja tehtävä, mutta kaikkein
merkityksellisimpänä asiana oli lupaus
Jumalan tulemisesta ihmiseksi, yhdeksi

Sydämen taulussa Jeesus!

N

äin sydämeeni joulun teen, ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi
syntyy uudelleen...” Tuttu ja toivottu joululaulu, joka johdattaa
meitä ajattelemaan syvällisemmin Jeesuksen merkitystä elämässämme. Ei vain
jouluna, vaikka Kristuksen syntymä maailman Vapahtajaksi ei pieni juttu olekaan.
Mietitään sitä, mitä Jeesus merkitsee juuri
sinulle ja minulle?
Jeesus - syntieni sovittaja. Tämä ajatuskuvio on jo haastavampi. Muistan itsekin
rukoillessani syntisen rukouksen, kun Pyhä
Henki veti minua uskon tielle vuonna 1985.
En itsekään ensin ymmärtänyt sitä, että
miten niin olisin syntinen? En ainakaan
pahimmasta päästä! Kunnes aloin selata
Raamatun Uutta Testamenttia ja lukea sen
ydinsanomaa pelastuksesta. “Jeesus sanoo:
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.”
Jeesus haluaa luomalleen ihmiselle parhaan ja ainutlaatuisen elämän, joka jatkuu
kuoleman jälkeen. Sillä ei ole merkitystä,
oletko suuri tai pieni syntinen tai kokisit
olevasi aivan synnitön, mutta sana todistaa, että tarvittiin välimies Jeesus Kristus
ja hänen ristinkuolemansa, että Hän tällä
uhrilla sovitti meidän syntimme lisäksi
koko maailman synnit. Jokaiselle jää ikään
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Jo isämme
uskoivat ennen
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kuin armon vastaanottamisen ilo.
– Kysytkö nyt mielessäsi, miten sinun
olisi toimittava, että Jeesus tulisi uskon
kautta sydämeesi asumaan, saisit aina
hädässä, ilossa ja elämän haasteessa
yhteyden Häneen rukouksessa.
Hän tulisi ikuisesti asumaan sydämesi tauluun ja olisi aina kuulolla. Tee näin ja usko tehdessäsi,
että Jeesus ottaa sinut omaksi
lapsekseen.
“Tarvitsen sinua, Jeesus.
Kiitos, että rakastat minua.
Tunnustan, että olen tehnyt
syntiä sinua vastaan. Kiitos,
että olet kuollut ristillä puolestani ja kärsinyt syntieni
rangaistuksen. Avaan elämäni oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja Vapahtajakseni. Kiitos, että olet
kuullut rukoukseni, antanut
syntini anteeksi ja ottanut
minut omaksesi. Kiitos, että
kuulun sinulle ja sinä olet
Vapahtajani. Opeta minua
seuraamaan sinua. Aamen.”

Siunattua Joulun aikaa Sinulle!

Tiina Akomeah
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Koronapassilla
Kauneimpiin
joululauluihin vain
Alajärven kirkossa

K

meistä, meidän aikaamme ja keskellemme.
Joulun vieton maailmanlaajuinen julkisuus ja näkyvyys muistuttavat meitä
yhä uudestaan Jeesuksen syntymästä.
Samalla joulu kutsuu meitä tutustumaan syvemmin Jeesukseen. Häneen
tutustuessamme ymmärrämme, että
Jumala tuli luoksemme tuodakseen meille pelastuksen, joka merkitsee Jumalan
tuntemista, anteeksiantoa, rauhaa ja
osallisuutta taivaasta.
Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala.
Sinä lähetit ainoan Poikasi maailmaan
kaikkien kansojen iloksi. Täytä meidät
ilolla ja rauhalla. Lahjoita meille ja koko
maailmalle siunattu joulujuhla. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

oronapassi on käytössä Alajärven seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa su
12.12. klo 18 Alajärven kirkossa. Koronapassi
tarkistetaan kirkon ovella 16 vuotta täyttäneiltä ja
sitä vanhemmilta.
Koronapassin saa tulostettua Omakannasta osoitteesta kanta.fi tai sen voi ladata tiedostona matkapuhelimeen.
Tervetuloa turvallisesti! Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuuteen osallistuminen edellyttää voimassa
olevaa koronapassia. Tilaisuus myös striimataan.

ehtimäen kirkko
täyttää tulevana
vuonna 222 vuotta. Juhlavuotta
juhlistetaan otsikon
mukaisella teemalla
juhlaviikon aikana.
Juhlaviikkoa vietetään
helmikuussa viikolla,
jonka varrelle osuu
päivä 22.2.2022.
Juhlavalmistelut
ovat Lehtimäen kappeliseurakunnassa
aloitettu jo hyvissä
ajoin. Kuluvan vuoden
keväällä perustettiin
eri ikäisistä seurakuntalaisista koostuva juhlatoimikunta,
joka sai tehtäväkseen
juhlaviikon suunnittelun.
Juhlaviikolle on
suunnitteilla monenlaista ohjelmaa,
joiden kautta kutsutaan niin lehtimäkeläisiä, kuin naapureitakin juhlistamaan Lehtimäen kaunista
kirkkoa. Viikon aikana nähdään ja koetaan muun muassa
Heikki Honkolan koostama kirkkohistoriikki, oman kylän
muusikoiden konsertti, vietetään Majataloiltaa ja juhlamessua ruokailuineen ja kutsutaan junioreita seurakuntakodille
Donkkis big night iltaan.
Lehtimäen kirkkoa pidetään yhtenä Suomen kauneimpana ja
rakennustaiteellisesti arvokkaimpana puukirkkona. Historiansa
aikana on se tuonut ihmisiä yhteen hakemaan lohtua ja turvaa
sodan keskellä, viettämään yhteisiä juhlahetkiä ja antanut
puitteen monen elämän taitekohtaan. Olemassaolollaan kirkko
kertoo omaa tarinaansa paitsi yhteisön keskuksena, mutta ennen
kaikkea Jumalan armollisesta rakkaudesta ja huolenpidosta
Kristuksessa sukupolvien ketjussa.
Jokainen sukupolvi jättää oman käden jälkensä kirkkoon.
Lehtimäen kirkossa tämä näkyy konkreettisella tavalla sakastissa
olevissa nimikirjoituksissa, johon useat kirkkoa sen historian
aikana palvelleet ovat jättäneet puumerkkinsä. Juhlaviikko
kutsuu tarkastelemaan kirkkoa oman aikamme keskeltä. Millaista sanomaa sen seinät puhuvat meille kiireeseen eksyneille
ja sisäistä rauhaa kaipaaville. Millaisen puumerkin jätämme
kirkosta tuleville sukupolville?
Juhlaviikon ohjelmasta tullaan tiedottamaan tulevan vuoden
alussa eri medioiden kautta: Paikallislehdet, Facebook ja Kotikirkon kanava. Seuraa tiedotusta ja astu kirkkoon. Penkissä
on sinullekin paikka.
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