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KIRKKOHERRAN KUULUMISIA

Hyvää ja rauhallista joulua!
Jouluyön rauha

J

ouluevankeliumi avaa näkymän rauhaan. Betlehemin jouluyössä paimenet olivat asettuneet nuotiotulen lämpöön avoimen tähtitaivaan alla. Yön
rauha ympäröi paimenet. Hiljaisuus
ja pimeys vaihtuivat yllätyksellisesti enkelien
kirkkauteen ja ilmoitukseen:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 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
(Lk 2:10–14).
Lähietäisyydellä sijainnut eläintalli oli saanut samaan aikaan vieraikseen Marian ja Joosefin, jotka katselivat vastasyntyneen poikalapsensa suloisia kasvoja. Kapaloituaan lapsen he
laskivat hänet eläinsuojassa olleeseen syöttökaukaloon, joka sai nyt palvella seimenä.
Erityisen viestin vastaanottaneet paimenet
kiirehtivät eläinsuojaan, josta he löysivät lap-

sen. Enkelit olivat ilmoittaneet, että juuri tämä
poikalapsi on Vapahtaja, Herra, jonka ainutlaatuisena tehtävänä oli tuoda rauha ihmissydämiin.

Joulunsanoma tarjoaa yhä rauhaa

Jouluevankeliumin lupaus rauhasta löytyy
Betlehemin jouluyöstä, paimenten vastaanottamasta enkeli-ilmoituksesta, Marian ja Joosefin asuttamasta eläinsuojasta ja ennen kaikkea
seimeen kapaloidusta Jeesus-lapsesta.
Jumalan rauha on tarjolla jouluevankeliumin sanomassa. Rauha personoitui Kristuksen syntymässä. Tänään se laskeutuu ihmisten sydämiin, jotka tulevat paimenten tavoin
katsomaan Kristusta, Jumalan Poikaa.
Jouluevankeliumin lahja on siis enemmän
kuin talli, oljet ja seimi. Joulun anti on Kristuksessa, joka syntyi meidän Vapahtajaksemme. Tämän lahjan saat vastaanottaa omaksesi.
Se on valmistettu Sinulle. Hyvää ja rauhallista
joulua!
Ari Auranen
Kirkkoherra

Missio Pohjanmaa
myös Alajärvellä 2018
Tiina Akomeah

Tiedottaja Tiina Akomeah iloitsee vuoden 2017 merkittävistä juhlan aiheista: Reformaation ja kirkkoisä Martti
Lutherin ARMON löytymisestä ja Suomi 100 vuotta
itsenäisyyttä -merkkivuodesta.

Miksi Suomi
olet levoton...

J

uhlien vuosi 2017! Reformaation 500-vuotisjuhla
tuo esiin Martti Lutherin polun syntiseksi ja Jeesusta tarvitsevaksi. Hän on sanonut osuvasti: ”Siellä, missä on kaksikymmentä paholaista, on myös
sata enkeliä. Jos ei olisi niin, me olisimme jo ajat
sitten joutuneet perikatoon.” (Martti Luther WA 40 II,
512, suom. Kaarlo Arffman). Sota on karua. Siinä kaatuu
viattomia ihmisiä, mutta myös heidän uhrauksensa näkyy
valtavana siunauksena maallemme.
Suomen itsenäisyyden puolesta käydyt taistelut ja sankarivainajamme, jotka lepäävät kirkon kupeessa sankarihaudoissaan kertovat siitä, miten elämä ja kuolema kulkevat käsi kädessä. Mutta 100 vuotta itsenäisyyttä todistaa
myös sen, että elämän ja kuoleman välillä seisoo aina
Jeesus Kristus, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ei sekään,
että Suomi sai osakseen itsenäisyyden 6.12.1917 ja on säilyttänyt se jo ruhtinaalliset 100 vuotta.
Miksi? Rukous ja nöyryys esivallan edessä. Miten tärkeälle sijalle nousevatkaan usein jumalanpalveluksessa
rukoillut esirukoukset: siunaa Herra Suomen tasavallan
presidenttiä ja eduskuntaa. Siitä se lähtee ja myös päättäjien nöyryydestä korkeimman esivallan eli Jumalan
edessä.
Lasse Heikkilän siunatut sanat ”Suomalaisen messun”
yhteydessä: ”Miksi Suomi olet levoton, vielä turva Jumalassa on, vaikka sammuis tähdet älä pelkää, Jumala ei hylkää, siihen luota vaan - vesi virtaa alla routamaan...Nouse
salkoon lippun valkoinen, piirrä pilviin risti sininen, se on
kallein aarre isänmaamme, merkki Kuninkaamme, liitto
ikuinen. Nouse salkoon toivo sydänten, nouse salkoon
risti Jeesuksen.”
Lämpöistä ja siunattua joulun Herran, Jeesus-lapsen
juhlaa kaikille lehden lukijoille!
Tiina Akomeah
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otain suurta tapahtuu Alajärvellä maaliskuussa 2018. Nimittäin
Mahdollisuus
Muutokseen
-mediamissio on kolmen Pohjanmaan
maakunnan yhteinen missio,
joka on Medialähetysjärjestö IRR-TV organisoima, joka
vastaa maaliskuun ajan miedianäkyvyydestä, joka kattaa
lähes 400000 ihmistä. Mukana missiossa on tällä hetkellä
65 paikallisseurakuntaa, jotka
järjestävät omia tapahtumiaan missiokuukauden aikana, mukana myös Alajärven
ev. lut. seurakunta ja Vapaaseurakunta.
Missiossa nostetaan esille
aitoja ihmisten tarinoita muutoksesta ja uskosta. Myös erilaisia tempauksia järjestetään.
Kotitalouksiin jaetaan muutoskertomuksia ihmisten elämästä kertova Elämäsi Mahdollisuus -kirjanen.
Alajärvellä missioillat vietetään Gabrielin kirkossa 20.3.
- 22.3.2018 välisenä aikana.
Missiossa keskitytään kristinuskon ydinsanomaan Jumalan armoon ja sovitukseen.
Sen näkökulmia valottavat illoissa pastori Lasse Pesu, kirurgi Sakari Orava ja hiippakuntasihteeri, pastori Jukka
Jämsèn. Tarkempiin ohjelmasisältöihin palataan tuonnempana.

Maailma on kriittisessä
tienhaarassa

Missio - Mahdollisuus Muutokseen pääpuhujana toimii
alajärveläisille tuttu, Suomen
Raamattuopiston aluejohtaja,
pastori Lasse Pesu. Hän toteaa
YK:n entisen pääsihteerin Kofi
Annan sanoin maailman tilan-

Missio-puhuja/opetus, pastori Lasse Pesu.

Missio-puhuja/rukousteema,
hiippakuntasihteeri Jukka
Jämsèn.

Vastaava toimittaja:
Tiina Akomeah

Missio-puhuja/todistus uskosta, kirurgi Sakari Orava.
teesta tällä hetkellä ja perustelee sitä ajatuskuviota Annanin
tavoin ilmastonmuutoksella,
pakolaiskriisillä ja terrorismilla.
– Mitä tehdä, kun elämä
lisää epävarmuutta, jotain yllättävää voi sattua. Pankkitilin saldo hupenee tai vakava
sairaus yllättää. Ihminen palaa aina elämän peruskysymyksiin: Miksi olen olemassa? Voiko elämäni olla merkityksellistä? Mikä voisi täyttää
sisimpääni kaihertavan tyh-

jyyden? Miten pääsisin eroon
syyllisyydestä, miettii Pesu.
Hän vakuuttaa, että Mahdollisuus Muutokseen -mission kautta halutaan pitää
esillä toivon sanomaa. Kristinuskon Jumala on toivon
Jumala. Hän lahjoittaa uuden
alun, hän rakastaa ehjemmäksi. Hänen tuntemisensa antaa
elämälle tarkoituksen.
Joten tervetuloa tutustumaan sanomaan, joka muuttaa maailmaa!
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