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Joulunvietto 2020

V

oidaanko joulua viettää perinteisesti tänä
vuonna? Onnistuuko perhepiirin kokoontumiset saman joulupöydän ääreen? Toteutuuko mahdollisuus hiljentyä jouluaaton kirkkotilaisuudessa? Kukapa olisi arvannut
vuosi sitten, että joudumme puntaroimaan edellisiä kysymyksiä. Koronavirus COVID-19 on aiheuttanut kotimaassamme paljon ikäviä asioita viime
maaliskuusta lähtien.
Pandemian vaikutukset ovat jättäneet pysyvän
jälkensä historian kirjoihin vuonna 2020 ja todennäköisesti seuraavaankin vuoteen. Mutta kykeneekö korona sittenkään kumoamaan joulua, joka on
saanut tärkeän aseman sukupolvien ketjussa, vuosisatojen ajan?
Tänä jouluna on tärkeätä muistaa erityisesti yksinäisiä sekä eri tavoin sosiaalisten kohtaamisten rajoituksia kohdanneita, jotka kaipaavat
juuri sinun huomiotasi. Lähimmäisen rakkauden toteuttamiseen on varmasti olemassa paljon
mahdollisuuksia. Nyt on aiheellista miettiä, miten
voisimme tuottaa hyvää joulumieltä ja rakkauden
välittämisen kokemuksen lähimmäisillemme. Sydämet valaiseva ja lämmittävä joulu avautuu vakuuttavimmin yksinkertaisista asioista, jotka eivät
nojaudu euroihin vaan sydämestä nousevaan lämpimään asenteeseen, lähimmäisen rakkauteen.

Jouluevankeliumi
muistuttaa meitä ensimmäisen joulun koittamisesta pimeyden,
pelkojen ja pelkistetyn
elämänkulun keskelle.
Jumalan yhteydenotto
ei estynyt inhimillisiin
rajoitteisiin. Kaikkein
pimeimmällä hetkellä taivas oli lähimpänä
maata ja kirkkaus valaisi paimenten kedon.
Heidän pelkonsa joutui
väistymään, kun joulun
sanomaksi ilmoitettiin:
»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.» Ja
samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.
Joulun sanoma tuo meille jokaiselle lupauksen
Jumalasta, joka rakastaa meitä, myös sinua! Siten

Läsnä itselle - läsnä rukoukselle

O

len joka joulu rukouksessa kysellyt Herralta, mitä jouluevankeliumin kohtaa hän erityisesti nostaa
sydämelle. Olen miettinyt sitä, mitä mahtoivatkaan Maria ja Joosef rukoilla, kun
he vaelsivat Betlehemiin synnyttämään
ihmiskunnan pelastajaa ja koko maailman Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta? Jotain niin pyhää, ihmisjärjen ylittävää oli
tapahtumassa, jota taivaan tähtikin julisti ohjatessaan Itämaan tietäjät Jeesuksen
luokse.
Ainakin ymmärrän koko kristinuskon
synnyn ja historian valossa, että Jumala tiesi, mitä teki ja Jeesus varttuessaan,
parantaessaan ja ihmetekojensa keskellä ymmärsi oman osuutensa. Ei yhtään
vähempää ja eikä yhtään enempää kuin
rakkaudesta syntisiä ihmisiä kohtaan,
hän lunasti meille iankaikkisen elämän
kuollessaan ristillä ihmiskunnan syntien tähden.
Tänä kummallisena aikana ja koronauhan alla me saamme Joosefin ja Ma-

rian tavoin rukoilla suojaa ja johdatusta,
olla avoimia rukoukselle ja viettää aikaa Herran läsnäolossa. Emme ole siltikään yksin. Rukous avaa monia lukkoja, ehkä sitä joulun Herra meiltä
nyt odottaakin.
Vuoden 2020 vuositeema Alajärven seurakunnassa on ollut ”Lähetystyö - Yhteinen asiamme.”
Tämä lehti onkin osaltaan lähetystyön esittelyä, koska lähetystyössä
on kaiken toiminnan ydin. Lähetystyö
eli evankeliumin ilosanoma on kirkon
perustehtävä. Nykytekniikoita käyttäen,
meidät on kutsuttu julistamaan ”vanhanaikaista” evankeliumia tavalla tai toisella.
Mutta nyt niin kuin muinaisina aikoina
me saamme luottaa Herraan ja rukoilla
viisautta tekemisillemme ja uskoa, että aivan kuten Joosefin ja Marian matkalla he
rukoilivat suojaa ja johdatusta, viisautta
ja apua toteuttaa osaltaan Jumalan tahtoa. Sitä mekin saamme täällä maailmassa aina kysellä ja rukoilla.
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meidänkin tulee osoittaa rakkautta toisillemme.
Jouluna saamme vastaanottaa sanoman Jeesuksen saapumisesta myös meidän luoksemme, koteihimme ja sydämeemme.

Vainottu seurakunta -kohde,
Sekl
Kirjallisuustyö
Kansanlähetys tekee kirjallisuustyötä sellaisissa maissa, joissa Raamattu on kielletty kirja. Painatamme ja levitämme Raamattuja, Uusia testamentteja ja muuta
hengellistä kirjallisuutta eri kielillä myös niille kristityille, jotka
eivät muuten voi saada Jumalan
sanaa tai hengellistä opetusta.
Monet vainotut kristityt odottavat
Jumalan Sanaa omalla kielellään.
Tämän työn kautta palvelemme
kristittyjä maailman 50 vainotuimman kansan parissa toimittaen heille raamattukirjallisuutta.
Tämän lisäksi tuemme kristil-

lisen kirjallisuuden tuottamista
ja levittämistä Itä-Euroopassa.
Olemme kääntäneet ja kustantaneet mm. Leif Nummelan Raamatun punaista lankaa venäjäksi,
viroksi ja unkariksi sekä Päivi ja
Niilo Räsäsen avioliittokirjan unkariksi ja romaniaksi.
”Tuo tullessasi päällysvaippa,
jonka jätin Trooaaseen Karpuksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea
pergamentit” 2. Tim 4:13
Lähimmäisten auttaminen
Tuemme vainottuja kristittyjä
heidän taloudellisessa ahdingossaan. Itä-Euroopassa autamme
kristittyjä heidän rakentaessaan
yhteiskuntaansa. Toimitamme
aineellista apua sitä tarvitseville.

yksy on mennyt peruskuvioissa,mutta
vaikeutena on se,
että ei voi tavata entiseen
tapaan seurakuntalaisia
näin
korona-aikana.
Mutta tietenkin mielenkiintoisia keskusteluja on syntynyt ihmisten
kanssa tänäkin aikana.
Mitkä ovat tämän päivän ihmisten peruskysymyksiä?
Ihminen kaipaa turvallisuutta, mutta mun mielestä
joulun sanomassa on siihen
Harri Silvolahti toimii
valtava resepti.
Joulun sanoman ydinviesti kappalaisena Alajärven
on älkää peljätkö. Sinä ja minä seurakunnassa.
saadaan rohkealla mielellä
pyytää sydämiimme uskon lahjaa Jeesukseen. Kun Jeesus
on Vapahtaja ja paras ystävä, niin silloin ei tarvitse pelätä.
Saa luottaa, vaikka tuli elämässä mitä tuli, niin Jeesus on
mukana, eikä hylkää eikä jätä.
Toinen tämän päivän kysymys on syyllisyys. Me mietimme elämässämme tekemisiämme ja tekemättä jättämisiämme. Joulun sanomassa on maininta: Teille on syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus Herra. Juuri Sinulle on syntynyt Vapahtaja. Sinä saat rohkealla mielellä viedä syntisi
Jeesuksen ristin juurelle. Siinä on vastaus synnin ongelmaan ja syyllisyyden taakkaan. Joulun sanoma on sanoma
anteeksiantamuksesta ja ilosta. Kaiken pohjalla on armo.
Me saamme pyytää tätä pelastuksen lahjaa omalle kohdallemme vaikka iltarukouksessa. Kyse ei ole siitä, millaisia me olemme. Me kaikki olemme samalla viivalla 100 %
syntisiä, mutta uskoessamme Jeesukseen olemme täydellisesti Jumalalle kelpaavia Jeesuksen sovitustyön tähden.
Haluan jättää meille kaikille joulun sanaksi Johanneksen
evankeliumista:
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä.” Joh 1:12.
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