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PÄÄKIRJOITUS

Bir Kurtarıcı doğdu! Istanbulin lu-
terilaisessa kirkossa ripustettiin 
jouluisin iso tekstiilikuva enke-

listä, joka puhaltaa trumpettiin ja julis-
taa: ”Bir Kurtarıcı doğdu!” – Vapahtaja 
on syntynyt! Tekstiili oli ostettu taitei-
lijalta, joka oli tullut kristityksi aikuise-
na. Seurakunta iloitsi varmasti joka ker-
ta nähdessään tuon viestin; niin iloitsin 
minäkin, seurakunnan silloinen pastori. 
Varmaankin se ripustetaan seurakunnan 
nähtäväksi myös tänä jouluna. 

Tekstiin liittyi kuitenkin pieni on-
gelma, tai kysymys, joka suomenkie-
lisessä ilmaisussa ei tule helposti esiin. 
”Bir” tarkoittaa ”yksi” ja merkitsee, että 
on syntynyt muuan vapahtaja, jota ei 
ole edes osattu odottaa, ”On synty-
nyt vapahtaja!” Jos taas lause kuuluisi: 
”Kurtarıcı doğdu!”, se ilmaisisi, että syn-
tynyt Vapahtaja oli odotettu, suomeksi 
varmaan parhaiten: ”Vapahtaja on syn-
tynyt!” Puhuin tästä seurakunnalle, joka 
ei ollut tottunut ajattelemaan kielellisiä 
hienouksia. Seurakunnassa oli muuan 
Ahmet. Istanbulissa on ehkä satatuhat-
ta Ahmetia. Jos sanoisin: ”Ahmet tuli 
kirkkoon”, ymmärtäisimme, että kysy-
myksessä on tuttu seurakunnan Ahmet; 
jos taas sanoisin: ”Bir Ahmet tuli kirk-
koon”, olisi puhe vain jostakusta mie-
hestä, nimeltään Ahmet.

Oliko Jeesus siis ”Bir Kurtarıcı” 
vai ”Kurtarıcı”? Oliko häntä odotet-
tu jo pitkään, vai tuliko hän yllättäen? 
Kun Jeesus tuotiin temppeliin 40-päi-
väisenä, Simeon otti lapsen syliin-
sä ja kiitti Jumalaa: ”…minun silmä-
ni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka 
sinä olet valmistanut kaikkien kanso-
jen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmesty-
vä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansalle-
si Israelille.” Luukas esittelee Simeonin 

miehenä, joka odotti ”Israelin lohdutus-
ta”. Hänelle Jeesus oli varmasti odotet-
tu, kauan kaivattu Vapahtaja, joka nyt 
vihdoin oli tullut. 

Jeesus oli tuo Israelin ”kirkkaus”. 
Häntä olivat odottaneet jo Adam ja Eeva 
saatuaan lupauksen ”vaimon siemenes-
tä”, joka oli murskaava käärmeen pään. 
Eeva ei kuitenkaan ollut vielä Maria, 
eikä ensimmäisten vanhempiemme esi-
koinen Kain ollut vielä Jeesus. Häntä 
odottivat myös Aabraham ja Saara, sillä 
Aabrahamin siemenessä oli tuleva siu-
naus kaikille kansoille. Israelin odotus 
jatkui lukemattomien sukupolvien ajan. 
Aina tuntui vapahtajan, pelastajan tar-
ve olevan erityisen suuri. ”Oi, jospa sinä 
halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin 
että vuoret järkkyisivät sinun edessä-
si… ja kansat vapisisivat sinun kasvoje-
si edessä.” ( Jes. 64:1, 2) ”Kuinka kauan?” 
kysytään psalmeissa. Jumala lahjoitti 
Poikansa maailmalle, ”kun aika oli täy-
tetty” (Gal 4:4). Kun sitten Johannes 
Kastaja kysyi epäröiden: ”Oletko sinä se 
tuleva?”, hän sai Jeesukselta vakuutuk-
sen, ettei toista enää tarvinnut odottaa. 

Muille kansoille Jeesuksen syntymä 
tuli odottamattomana ilosanomana, kun 
apostolit saarnasivat Rooman valtakun-
nan kaikille kansoille ja pian Rooman 
rajojen ulkopuolellekin. Eivät suoma-
laiset esi-isämmekään tienneet odottaa 
Vapahtajaa. Merkillistä on, että sanoma 
hänestä aiheuttaa usein vihamielisen re-
aktion kuulijoissa. Piispa Henrik kuoli 
Lallin kirveeniskusta. Apostolit jo en-
nen Henrikiä olivat kukin saaneet tuta 
tämän maailman käsittämätöntä vihaa 
ilosanoman levitessä. Ei tekstiilitaitei-
lijammekaan tiennyt kaivata ”pakanoil-
le ilmestyvää Valkeutta”. Joku ystävä oli 
tuonut hänet kirkkoon, jossa saarnattiin 

ilosanomaa Jumalan Pojasta, joka oli 
tullut sovittamaan myös hänen syntinsä. 
Mikä uutuus! Musliminaisen mielessä 
syntyi kyllä vastareaktio, mutta Jumala 
avasi hänen sydämensä, kuten aikoi-
naan Filipissä Lyydian sydämen, otta-
maan vaarin ilosanomasta, jota kirkossa 
julistettiin. 

Vapahtajan syntymä on meille olen-
nainen osa maailmankuvaamme, ja kui-
tenkin evankeliumi on odottamaton. 
”Rauha ihmisille, joita kohtaan hänel-
lä on hyvä tahto.” Onko Jumalalla to-
dellakin hyvä tahto minua kohtaan, 
minua syntistä ja penseätä kristittyä? 
Evankeliumi vakuuttaa, että Jumalan 
päätös on muuttumaton: ”Jokainen, joka 
huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” 
Vapahtaja on syntynyt, kuollut ja ylös-
noussut! Kunnia Jumalalle korkeuksissa!

Risto Soramies 
Suomen evankelisluterilaisen 

lähetyshiippakunnan piispa

On syntynyt Vapahtaja!O
Risto Soramies
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hiippakuntakOkOus päiVitti 
hiippakuntajärjestyksenH

Sami Niemi

Lähetyshiippakunnan vuosittainen 
hiippakuntakokous pidettiin lau-
antaina 17.11.2018 Helsingissä 

Koinonia-keskuksessa. Hiippakuntakokous 
on Lähetyshiippakunnan korkein päät-
tävä elin, jossa seurakuntien ja pappis-
kollegion edustajat tekevät päätökset 
hiippakunnan toiminnasta. Paikalle saa-
pui 99 seurakuntien vastuunkantajaa ja 
papiston edustajaa ympäri Suomea.

Kahtena edellisenä vuotena hiippa-
kuntakokouksessa on tehty päätöksiä 
kirkollisen yhteyden solmimisesta. Tänä 
vuonna saimme iloisina merkitä tiedoksi 
ILC:n jäsenyyden. Lähetyshiippakunta 
hyväksyttiin International Lutheran 
Councilin jäseneksi aiemmin tänä 
syksynä.

Lähetyshiippakunta 
LuteriLaisena kirkkona

Sääntömääräisten asioiden lisäksi ko-
kouksella oli käsiteltävänään hiippa-
kuntajärjestyksen päivittäminen. Kuin 
huomaamatta Lähetyshiippakunta täyt-
ti viisi vuotta keväällä 2018. Kokemusta 
hiippakuntajärjestyksen toimivuudesta 
on kertynyt sen verran, että ensimmäiset 
korjaukset järjestykseen oli mielekäs-
tä tehdä. Yksittäisten tarkennusten li-
säksi hyvin laadituksi osoittautuneeseen 

h i i p p a k u n t a j ä r j e s t y k -
seen tehtiin kaksi isompaa 
muutosta.

Ensimmäinen muutos 
liittyi 1. luvussa määriteltyyn 
tunnustukseen ja olemuk-
seen. Toisen ja kolmannen 
pykälän tekstin muotoilu-
ja haluttiin tarkentaa siten, 
että Lähetyshiippakunnan 
kirkollinen luonne on sel-
vemmin kirjoitettu auki. 
Aiemmin puhuttiin kirkol-

lisesta rakenteesta ja olemusta mää-
riteltiin suhteessa Suomen evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon, mikä on 
selkeästi perustamisasiakirjaan kuuluva 
määrittely.

Uusi sanamuoto hyväksyttiin 
seuraavasti:

 
2 § Lähetyshiippakunta on luterilai-
nen kirkko Suomessa. Se on osa ”yhtä, py-
hää, yhteistä ja apostolista kirkkoa” joka 
tunnustetaan kirkon uskontunnustuksis-
sa. Sitä koskevat Jumalan sanassaan kir-
kolle antamat velvollisuudet ja lupauk-
set. Augsburgin tunnustuksen 7. artiklan 
määritelmän mukaan siinä hoidettujen 
armonvälineiden tähden ja voimasta se on 
todellisesti kirkko.

3 § Lähetyshiippakunta jatkaa osaltaan 
Suomessa vaikuttanutta luterilaista uskoa 
ja seurakunnallista elämää.

 
Lähetyshiippakunnan kerrotaan nyt sel-
keästi olevan luterilainen kirkko. Emme 
määrittele historiallista jatkumoamme 
toisista kirkoista käsin, vaan suhteessa 
siihen luterilaiseen uskoon ja seurakun-
nalliseen elämään, joka Suomessa on 
vaikuttanut.

Järjestäytymismuoto pysyy rekiste-
röimättömänä yhdistyksenä muutok-
sesta huolimatta. Rekisteröityminen 
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi ei ole 
toimintasuunnitelmassa.

seurakunnan rooLi papin 
kutsumisessa seLkeämmäksi

Toinen isompi muutos hiippakunta-
järjestykseen tehtiin pappien kutsu-
menettelyyn. Kohta oli aiemmin vajaa, 
joten koko kutsuprosessi piti kirjoit-
taa olemassa olevan kokemuksen pe-
rusteella uusiksi. Muutoksessa seura-
kunnan rooli kutsun antajana selkiytyy. 
Kutsumenettelyyn liittyvät vokaatio-
keskustelut nousevat olennaiseen osaan. 
Tehtävänjako seurakunnan, dekaanin, 
piispan ja työnantajan välillä selkiytyvät.

uusi hartauskirja juLkaistiin

Kokouksen päätteeksi julkaistiin lä-
hetyshiippakunnan uusi hartauskirja: 
Seuraa minua – kirkkovuosi Jeesuksen 
seurassa. Kirjatoimikunnan puheen-
johtaja, pastori Eero Pihlava esitteli kir-
jan toimitusprosessia ja sisältöä. Kirja 
tuo kirkkovuoden tekstin sunnuntailta 
kotien viikkohartauksiin. Uusi kirja on 
saatavilla seurakuntien kirjapöydiltä ja 
Lähetyshiippakunnan kaupasta.
- Tämä kirja on vastakulttuuria. (…) 
Tämä on ilmaisunvapautta Jeesuksen 
tähden. Toivon, että se rohkaisee tei-
tä uskoon ja sen tunnustamiseen, Eero 
Pihlava totesi puheessaan.

Janne Koskela

Piispa Risto Soramies puhuu ad sextam 
-rukoushetkessä.

Pastori Eero Pihlava esittelee uuden 
hartauskirjan.
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takaisin suOmeen hyVän jumalan 
jOhdatuksessaT

Reetta Syri Typpöjen kotialbumi

- En oikeastaan koskaan halunnut ul-
komaille. Minulle olisi vallan hyvin 
riittänyt punainen tupa pellon laidalla, 
Ville toteaa. Jos opiskelijaillan aiheena 
oli lähetystyö, pakkasin laukun ja läh-
din Keski-Pohjanmaalle vanhempia 
moikkaamaan. 

Hanna-Marialla taas oli jo lapsena 
ajatus lähtemisestä. Teininä hän mietti 
kasvattavansa lapset joko maaseudulla 
tai evankeliumin työn vuoksi miljoona-
kaupungissa. Toiveiden törmäyskurssil-
ta ei nuori pari voinut välttyä. Yhdessä 
he kuitenkin pohtivat, tuskailivat ja ru-
koilivat. Jossain vaiheessa he tajusivat, 
että nyt oli aika tehdä päätöksiä, kun ys-
tävät ympärillä asettuivat omistusasun-
toihinsa ja alkoivat rakentaa elämäänsä 
kuka minnekin.

”pysykää tässä kaupungissa, 
kunnes…”
Kylväjä-järjestö järjesti rekrytointi-illan 
Oulussa, ja Hanna-Maria ja Ville päät-
tivät lähteä kuulolle. Illassa luettiin vain 
Raamattua eikä puhuttu mitään konk-
reettista ulkomailla tehtävästä työstä. Se 
kummastutti. Kuitenkin yksi Luukkaan 
evankeliumin jakeen puolisko jäi heil-
le molemmille mieleen: ”Pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes… ”

Seuraavana sunnuntaina Typöt jäi-
vät jostain syystä kotiin eivätkä men-
neetkään tapansa mukaan messuun. 
He kuuntelivat radiojumalanpalveluk-
sen. Liekö ohjelma ollut taltiointi, kos-
ka pyhän tekstit eivät täsmänneet sen 
sunnuntain teksteihin. ”Pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes… ” Mitä ihmettä 
Jumala tahtoo heille puhua?

Muutamaa viikkoa myöhemmin 
Ville oli valmistautumassa työhaastat-
teluun Keski-Pohjanmaalla. Perhe läh-
ti mukaan. Suunnitelmissa oli osallistua 
messuun Pyhän Tuomaan kirkossa ja 
jatkaa sieltä haastatteluun. Siinä kirkon 

penkissä istuessaan he kuulivat pastorin 
lukevan Luukkaan evankeliumin sanat: 
”Pysykää tässä kaupungissa, kunnes… ” 
Ville meni työhaastatteluun, mutta tie-
si jo ennen ensimmäistäkään kysymys-
tä, että tästä ei tule hänen työpaikkansa.

Eikä tullut. Sen sijaan diplomi-in-
sinööri alkoi opiskella teologiaa, ja per-
he jäi Ouluun, jossa he olivat mukana 
perustamassa Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisöä. Ajatus lähtemisestä ei 
jättänyt heitä rauhaan, vaikka he kuin-
ka yrittivätkin pyristellä siitä irti. Villen 
pysäytti lopullisesti Mel Gibsonin 
Messias-elokuva: jos Jeesus on kärsinyt 
minun tähteni noin valtavasti, voinko 
olla lähtemättä? 

jeesuksen Lähetyskäskyn varassa

Tammikuussa pian 12 vuotta sitten 
Typöt kutsuttiin Istanbulin luterilai-
sen kirkon palvelukseen Kylväjän lä-
hettäminä. Perheessä oli neljä lasta, 
joista kuopus neljän kuukauden ikäi-
nen. Heitä taidettiin pitää vähintäänkin 
outoina. 

Vieraalla maalla Typpöjä on usein 
kantanut ajatus siitä, että he ovat todel-
lakin yksin Jumalan kutsumina ja lähet-
täminä matkalla.  
- Minulla ei todellakaan ollut mitään 
omaa innostusta. Vain Jeesuksen an-
tama lähetyskäsky. Toisaalla kutsujat, 
toisaalla lähettäjät. Saimme kuitenkin 
kokea vahvasti olevamme omalla mer-
kittävällä paikallamme, Ville toteaa. En 
osaa kuvitella mitään parempaa.

Kun Typöt miettivät kulunutta kym-
mentä vuotta Istanbulissa, he ovat pit-
kän aikaa hiljaa. 
- Niihin vuosiin mahtuu niin monen-
laista, Ville huokaa. 
- Jumala on ollut uskollinen, hän ei ole 
hylännyt, Hanna-Maria jatkaa. 
- Nuo vuodet elettiin niin tosis-
saan, Hanna-Maria parahtaa. Elettiin 

jatkuvasti elämän ja kuoleman kysy-
mysten äärellä. Kaikki meni niin ihon 
alle, Hanna-Maria kuvailee.
- Osallisuuden kokeminen siitä kaikes-
ta oli vahvaa. Vaikka suuria tuloksia ei 
usein nähnytkään, koimme, että teh-
tävämme ei ollut vähäpätöinen, Ville 
jatkaa.

kasteen merkitys pahan 
vaLLasta vapautumisena

Mieleenpainuvimpia ilon hetkiä olivat 
kastejuhlat. 
- Se oli aina ennen kaikkea koko seu-
rakunnan yhteinen juhla. Joskus jonkun 
läheinen, perheenjäsen tai sukulainen 
oli mukana, useimmiten ei. 
- Saimme kokea todella konkreettises-
ti, kuinka ihminen siirtyi pimeydestä 
valoon, perkeleen vallasta Jumalan val-
takuntaan. Meillä oli todellinen aihe 
juhlaan!
- Myös matka näiden ihmisten kanssa 
ennen kastetta ja kasteen jälkeen tuntuu 
merkittävältä, Ville toteaa.
- Oli myös rohkaisevaa ja huikeaa näh-
dä ja todistaa, kuinka Jumala kasvattaa 
ihmisiä niihin tehtäviin, joihin hän on 
heidät valinnut, Hanna-Maria jatkaa. 
Jumala on uskollinen.

vaikeuksien keskeLLä 
jumaLan hyvyys kantoi 
Elämä seurakunnassa oli myös hyvin 
raadollista ja riitaisaa. 
- Kun joku jätti seurakunnan keski-
näisten riitojen vuoksi, sydämeni vuosi 
verta, Ville sanoo hiljaa. Kuinka vähä-
pätöisen syyn tähden ihminen saattaa-
kaan heittää armon aarteet menemään, 
usein ymmärtämättä, mitä siinä menet-
tääkään, Ville kertoo usein kipuilleensa. 

Myös eläminen maassa, jossa ei ole 
mitään kristillistä perintöä, tuli kaikessa 
vastaan. Kehenkään ei voinut luottaa, ei 

Turkissa yli vuosikymmenen viettänyt Typön perhe on palannut Suomeen. 
Ville Typpö installoidaan loppiaisena Luukkaan luterilaisen seurakunnan 
toiseksi pastoriksi. Niin ulkomailla kuin kotimaassakin Jumalan uskolli-
suus on kantanut.
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edes seurakunnassa, ja se teki ihmissuh-
teista vaikeita. 
- Ainoa mahdollisuuteni oli opettaa 
Jumalan sanaa luottaen, että se tekee 
hyvän työnsä ajallaan. Välillä sai hiu-
kan päästä näkemään, minkälainen voi-
ma tuossa sanassa on. Silloin ihminen ei 
pääse enää karkuun, ja evankeliumi saa 
hänet pelastaa, Ville iloitsee. 

Kaikkien vaikeuksienkin keskel-
lä Hanna-Maria kertoo riippuneensa 
kiinni luottamuksessa, että Jumala on 
hyvä ja kaikkivaltias, vaikka itse ei mi-
tään ymmärtäisi. 

istanbuLin miLjoonakaupungista 
seinäjoen rauhaan

Hanna-Maria ja Ville istuvat sateisena 
ja pimeänä marraskuun iltana kynttilän 
valossa vuokrakotinsa sohvalla, katso-
vat silmiin ja toteavat levollisesti: nyt on 
helpottunut olo.
- Tiiviin työrupeaman ja muuton jäl-
keen ei tarvitse olla menossa tai tu-
lossa, nyt saa olla vihdoinkin läsnä, he 
jatkavat. 

Lapset ovat vähitellen löytämäs-
sä paikkaansa Seinäjoella. Johannes, 
17 v., käy Seinäjoella lukiota ja verkos-
toituu hyvää vauhtia. Jenni, 15 v., käy 
myös samaa lukiota ja haaveilee kun-
non jalkapallo- ja salibandyjoukkueesta. 

Aino-Maria, 14 v., maalaa, värittää ja 
leipoo – ja komentaa isoveljeä lopetta-
maan taikinan syönnin. Katariina, 12 v., 
on aloittanut koulun ihan uudessa ko-
timaassaan ja saanut jo hyviä kavereita. 
- Olemme saaneet monia vastauksia ru-
kouksiimme, Hanna-Maria toteaa kii-
tollisena. Tuntuu, että Jumala on taas 
valmistanut kaiken edeltä.

Seinäjoki on ottanut perheen lämpi-
mästi vastaan. 
- Olemme ihailleet ammattilaisten 
osaamista ja ystävällisyyttä niin kou-
lussa kuin terveydenhuollossa. Ihmiset 
ovat avoimia ja leppoisia. 
- Luukkaan seurakunta on ottanut 
meidät todella lämpimästi vastaan, he 
iloitsevat. 

Ville siunataan loppiaisena tehtä-
väänsä Luukkaan luterilaisen seurakun-
nan pastoriksi. 
- Odotan työtä hyvillä mielin, Ville sa-
noo. On jännittävää päästä opettele-
maan seurakuntaelämää Suomessa. 
Iloitsen myös kaikista lahjoista, joilla 
näen ihmisten palvelevan seurakunnas-
sa. Se on valtavan rohkaisevaa.

Hanna-Maria on ammatiltaan so-
sionomi ja miettii, mitä haluaisi tehdä 
isona. 
- Luotan tyhmänrohkeasti Jumalaan, 
kyllä hän johdattaa, Hanna-Maria 
uskoo. 

suomaLaisen jouLun riemua 
Istanbulissa joulua juhlittiin vahvas-
ti seurakunnan kanssa ja keskellä. 
Ihmisillä ei ole joululomaa, ja joulun 
juhlapäivät olivat ihan tavallisia arki-
päiviä. Joskus vietettiin kokonainen päi-
vä kirkolla: laulettiin kauneimpia joulu-
lauluja, kokoonnuttiin joulupöytään ja 
päätettiin ilta yhteiseen messuun. Joulu 
oli myös mahtavaa aikaa kutsua ihmi-
siä kirkkoon. Eräänäkin jouluna mat-
kaopas soitti Villelle, että toisi ryhmän 
yritysjohtajia kristittyjen joulukirkkoon. 
Heidät otettiin ilolla vastaan.
- Miten riemullista oli kertoa ihmisil-
le joulun ilosanomaa, jonka he kuulivat 
ehkä ensimmäisen kerran elämässään: 
meille on syntynyt Vapahtaja! Typöt 
kertovat hymyillen. 
- Jospa kaikki virret, rukoukset ja 
Raamatun tekstit koskettivat ja jotain 
jäi itämään näiden ihmisten sydämiin. 

Perheen kotona joulu näytti lähes sa-
malta kuin Suomessa: oli kuusi, kinkku, 
joulupukki, riisipuuro ja piparit. Vain 
joulusauna puuttui. Tänä jouluna on 
mahdollisuus viettää joulua myös suku-
laisten kanssa, mutta tarkempia suunni-
telmia ei vielä ole. Yksi toive on kuiten-
kin ylitse muiden.
- Kunpa saisi tänä jouluna istua isän vie-
ressä joulukirkossa, toivoo Katariina.

Ville ja Hanna-Maria Typpö perheineen viettävät joulua Suomessa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.
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Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, ja me katselimme hänen 
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkaut-

ta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja 
hän oli täynnä armoa ja totuutta.

( Joh. 1:12)

kokovartaLojumaLanpaLveLus

Kristilliseen liturgiaan on vuosisatojen 
ajan kuulunut elekieli: istutaan tai seis-
tään, kumarretaan, tehdään ristinmerkki 
jne. Tällaisten eleiden tarkoitus on vetää 
seurakuntaa syvemmälle liturgiaan, elä-
mään sitä koko olemuksellaan.

Yksi vanhakirkollinen tapa, jonka 
juuret ovat jo Vanhassa testamentis-
sa, on seurakunnan polvistuminen. Se 
on ollut keskeinen ele erityisesti kah-
dessa liturgian vaiheessa, jotka liitty-
vät kiinteästi toisiinsa: Nikean uskon-
tunnustuksen keskellä sekä ehtoollisen 
asetussanojen aikana. Polvistumalla 
näissä kohdissa kristilliset seurakunnat 
kautta vuosisatojen ovat tunnustaneet 
Raamatun suurimman mysteerin: in-
karnaation ihmeen.

poLvistuva seurakunta

Nikean uskontunnustus on kirkon pää-
uskontunnustus. Raamatun ja kristilli-
sen opin tiivistelmänä se koostuu liu-
dasta toinen toistaan häikäisevämpiä 
totuuksia kolmiyhteisestä Jumalasta: 
Isästä kaiken luojana, Pojasta maailman 
sovittajana, Pyhästä Hengestä langen-
neen ihmiskunnan pyhittäjänä. Ei ole 
yhteensattuma, että aina 1800-luvul-
le asti se oli tapana laulaa seisaaltaan, 
ylistysvirtenä.

Kuitenkin sen keskellä on lausepari, 
joka on tuonut seurakunnan polvilleen: 
”tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neit-
syt Mariasta ja syntyi ihmiseksi.” Mitä 
noissa sanoissa on sellaista, että ne saa-
vat ylistävän, tunnustavan seurakunnan 
lankeamaan maahan? 

sana tuLi Lihaksi

Toisen uskonkappaleen alku tunnus-
taa kristologisia harhaoppeja vastaan 
Jeesuksen täyden jumaluuden. Hän ei 
ole Jumalaa vähäisempi luontokappa-
le, tai vain jumaluuden väliaikainen 

asuinsija tai ilmentymä, vaan ”Jumala 
Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi 
Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on sa-
maa olemusta kuin Isä ja jonka kautta 
kaikki on saanut syntynsä”.

Tämä kolminaisuuden mysteeri on 
jo sinänsä palvonnan arvoinen, mutta 
Raamattu ilmoittaa meille jotain vie-
lä paljon suurempaa, ”mitä silmä ei ole 
nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole 
ihmisen sydämeen noussut ja minkä 
Jumala on valmistanut niille, jotka hän-
tä rakastavat” (1. Kor. 2:9). Tämä kun-
nian Herra, Isästä iankaikkisuudessa 
syntynyt, luopui kunniastaan ja Jumalan 
muodosta, tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon (Fil. 2:6–7).

Enkelin tuoman Jumalan sanan kaut-
ta ja Pyhän Hengen voimasta neitsyt 
Marian kohdussa sikisi uusi ihmiselä-
mä: luomisen väline, Jumalan iankaikki-
nen Sana, itse Jumala, antautui elämään 
veljenämme ihmiselämän kohdusta aina 
hautaan asti.

Katekismus tiivistää: ”Minä uskon, 
että Jeesus Kristus, Isästä iankakkisuu-
dessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt 
Mariasta syntynyt tosi ihminen, on mi-
nun Herrani.”

Kuinka tämä voi olla mahdollis-
ta? Kuinka Luoja voi tulla luoduk-
si? Kuinka Marian Herrasta voi tulla 
Marian lapsi? Kuinka iankaikkisesta voi 
tulla ajallinen? Kuinka äärettömästä voi 
tulla äärellinen? Kuinka kaikkivaltiaas-
ta voi tulla voimaton, altis, haavoittuva?

Näiden kysymysten äärellä ihmis-
järki voi vain vaieta. Yritykset selittää 
tämä johtavat meidät vain pois käsittä-
mättömästä totuudesta. Jumalan Pojan 
ihmisluonnon omaksuminen on niin 
käsittämätön salaisuus, että voimme ai-
noastaan tunnustaa ja palvoa.

”… meidän ihmisten ja meidän 
peLastuksemme tähden”
Vaikka jo näissä historiallisissa tosi-
asioissa on meillä iankaikkisen ihme-
tyksen ja palvomisen aihetta, emme 
ole vielä päässeet pelastuksemme salai-
suuden ytimeen. Vielä valtavampaa on, 
että tämä kaikki tapahtui meidän pelas-
tuksemme. ”Ei Ihmisen Poikakaan tul-
lut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja 

antamaan henkensä lunnaiksi monen 
edestä.” (Matt. 20:28)

Inkarnaation syynä oli Jeesuksen täy-
dellinen kuuliaisuus Isälle (Fil. 2:9). 
Jotta Isän rakkaudessa luoma syntinen 
ihmiskunta ei kokonaan tulisi kadote-
tuksi, hän lähetti ainoan Poikansa, ettei 
yksikään häneen uskova hukkuisi, vaan 
saisi iankaikkisen elämän ( Joh. 3:16).

Jumalan vanhurskaus ja oikeuden-
mukaisuus vaati syntien rankaisemis-
ta – Jumalan rakkaus vaati syntisen ar-
mahtamista. Jumalan vanhurskaus ja 
rakkaus kohtasivat toisensa Jumalan 
Pojan inkarnaatiossa: tosi Jumalasta 
tuli tosi ihminen, Ihmisen Poika. Hän 
täytti lihassansa lain pyhät vaatimuk-
set täydellisesti ja samalla otti kannetta-
vakseen ruumiissaan kaikki lain rikko-
mukset syntiinlankeemuksesta hamaan 
maailmanloppuun asti.

Sana tuli lihaksi neitsyen kohdussa, 
jotta hänen lihassaan täytettäisiin sekä 
ihmiskunnan syntien rangaistus että ih-
miskunnan lunastus synnistä. Jumala 
antautui Pojassansa kuoleman valtaan, 
jotta kuoleman alainen, kapinallinen ih-
miskunta saisi Pojassa iankaikkisen elä-
män. ”Mutta Jumala osoittaa rakkauten-
sa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun 
me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän 
edestämme.” (Room. 5:8)

”… ja asui meidän keskeLLämme”
Miten minä sitten saan osakseni sen, 
minkä Jeesus on minulle jo voittanut? 
Kuten Luther oivalsi, se miten pelas-
tuksemme toimitettiin ja miten se meil-
le jaetaan ovat kaksi eri asiaa.

Itse inkarnaatio oli ainutlaatuinen 
tapahtuma keisari Augustuksen aikana 
Nasaretissa, kun Jumalan Poika omaksui 
ihmisluonnon. Kun hän runsas 30 vuot-
ta myöhemmin astui ylös taivaaseen, ei 
hän jättänyt ihmisluontoa ja -ruumista 
jälkeensä vaan on edelleen Jumalan ja 
Marian Poika, Herramme ja veljemme.

Mutta juuri siksi, että Vapahtajamme 
on lihaksitullut Jumalan Poika, hän 
kohtaa meidät edelleen lihaksitulleena 
Jumalan Poikana: yliluonnollisella ta-
valla ja kuitenkin niin, että luontomme 
pystyy ottamaan hänet vastaan.

inkarnaatiOn ihmeI
Tapani Simojoki Wikimedia Commons
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Pyhässä kasteessa ruumiimme kastuu 
luonnollisesta vedestä – ja siinä Pyhä 
Henki yhdistää meidät sanan kautta 
ja sanan voimasta Kristuksen ruumiin 
jäseniksi.

Jumalan sanaa saarnattaessa kuulem-
me korvillamme ihmispuhetta, joka on 
samalla Jumalan sanaa – ja tämä sana 
synnyttää, ylläpitää ja kasvattaa van-
hurskauttavaa uskoa Jeesukseen.

ottakaa minun ruumiini

Kastepäivän ja ylösnousemuksen päivän 
välillä on kuitenkin yksi paikka, jossa li-
haksitullut Poika kohtaa meidät ainut-
laatuisella tavalla, jossa erityisesti heijas-
tuu inkarnaation ihme.

Pyhässä ehtoollisessa Herramme 
Kristus tulee luoksemme ristiinnaulit-
tuna ja ylösnousseena Jumalihmisenä, 
kun hän antaa meille tosi ruumiinsa ja 
verensä taivaalliseksi mannaksemme. 
Sama Sana, joka tuli lihaksi Pyhästä 
Hengestä ja neitsyt Mariasta – sama 
Sana, jonka kautta kaikki on saanut syn-
tynsä – julistaa palvelijansa lausuman 

sanan kautta leivän ja viinin omaksi 
ruumiikseen ja vereksensä.

Samoin kuin luomakunnan aamuna 
ja Marian ilmestyspäivänä Sana saa ai-
kaiseksi sen, minkä hän sanoo: leipä on 
hänen ruumiinsa ja viini hänen veren-
sä. Sana tuli lihaksi, ja Sana asuu mei-
dän keskellämme siellä missä hänen 
ruumiinsa ja verensä ovat läsnä syntien 
anteeksiantamiseksi.

Tämän vuoksi kristillinen seurakunta 
on vuosisatojen ajan osallistunut ehtool-
lisliturgian huipentumaan polvillaan.

Jesajan ilmestyksessä, Jumalan läsnä 
ollessa, serafit peittivät ruumiinsa ja jal-
kansa siivillään ( Jes. 6:2). Johanneksen 
ilmestyksessä taivaallisen valtaistui-
men äärellä palvovat vanhemmat lan-
keavat maahan ylistämään Jumalaa 
(Ilm. 4:10). Ehtoollisliturgiassa maalli-
nen seurakunta yhdistää äänensä sera-
fien pyhä-hymniin ja osoittaa Johannes 
Kastajan tavoin Jumalan Karitsaan, joka 
pois ottaa maailma synnit. Ennen kaik-
kea ehtoollisliturgiassa kuulemme itse 
Jeesuksen äänen, ”Tämä on minun ruu-
miini ja vereni”, ja täten kohtaamme 

itse Jeesuksen. Koska Jeesus on Jumalan 
oikealla puolella taivaassa, ainoa joh-
topäätös on, että tällä hetkellä mekin 
olemme taivaassa, Jumalan valtaistui-
men äärellä, palvomassa Jumalaa ole-
malla hänen palveltavinaan. Ei siis ole 
ollenkaan kohtuutonta elehtiä kuin ol-
taisiin taivaassa!

jouLu, pääsiäinen ja iankaikkisuus 
– joka sunnuntai

Joulu, kristikunnan suuri juhla, on erin-
omainen tapa painaa uudestaan mieleen 
pelastuksemme suuri salaisuus. Siksi 
paras tapa juhlia inkarnaation ihmettä 
on asettautua sen vastaanottajaksi eh-
toollispöydässä. Kun ruumiimme koh-
taa Jeesuksen ruumiin, aika ja iankaik-
kisuus yhdistyvät jo täällä maan päällä ja 
pääsiäisen ylösnousemuslahja vahviste-
taan kuolevaiselle ruumiillemme. Näin 
pyhässä liturgiassa toteutuu vanhan 
joululaulun toivomus: ehtoollispöydässä 
ihmisellä on kuin onkin joulu ainainen 
ja sen kanssa ainainen pääsiäinen ja ian-
kaikkinen elämä.
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nuOrten aikuisten tOiminta ViriääN
Iida Savolainen ja Anna Siekkinen Anna Siekkinen

Uudenmaan nuorten aikuisten 
(NA-) illat starttasivat syys-
kuun lopussa Helsingissä, 

Koinonia-keskuksessa. Reilu kymme-
nen eri-ikäistä nuorta aikuista oli ko-
koontuneena viettämään yhteistä il-
taa. Juuri nuorille aikuisille tarkoitettua 
toimintaa ei ole viime aikoina ollut 
Lähetyshiippakunnan järjestämänä, jo-
ten olemme aivan uuden ja innostavan 
hankkeen äärellä.

- Asia on tärkeä, sillä nuoret aikui-
set kaipaavat oman viiteryhmänsä kes-
ken toisaalta yhteisöllisyyttä ja uskon 
jakamista, mutta myös sanan opetusta, 
nuorten aikuisten työstä vastaava pasto-
ri Samuli Siikavirta toteaa.

yhteyksiä eri seurakuntien 
nuorten aikuisten väLiLLä

Illan aluksi käymme yhteiseen ruoka-
pöytään, kerromme kuulumisia ja tutus-
tumme toisiimme. Joukossa on ystäviä 
omasta seurakunnasta sekä tuttuja kas-
voja keväiseltä nuorten aikuisten leiril-
tä. Onpa hienoa, että toiset ovat tulleet 
mukaan kauempaakin!

Helsingissä pidetyn nuorten ai-
kuisten illan lisäksi viime huhtikuussa 
nuoria aikuisia oli koolla Mustajärven 
leirikeskuksella, Loimaalla. Leirillä 
pohdittiin yhdessä NA-toiminnan 
suuntaviivoja: millaista toimintaa halu-
taan ja kuinka usein. Leiri suunniteltiin 
järjestettäväksi jälleen seuraavana ke-
väänä. Toiminnasta vastaavien tavoit-
teena oli aloittaa alueelliset NA-illat 
kerran kuukaudessa, ja niiden sisältöä 
pohdittiin yhdessä. Samuli Siikavirran 
mukaan sunnitelmana onkin, että myös 
muilla paikkakunnilla järjestettäisiin il-
toja niin, että niissä kaikissa olisi sama 
konsepti: yhteinen ateria, opetusta, yh-
dessäoloa ja rukoushetki päivän päät-
teeksi eli kompletorio.

nuorten aikuisten 
kansainväLinen toiminta

Rennon yhdessäolon jälkeen on aika 
kokoontua hengellisen annin ääreen. 
Samuli-pastori opettaa meitä kasteesta 
ja kastekaavasta. Aihe selvästi mietityt-
tää, sillä opetus venähtää innokkaiden 
kysymysten myötä. Opetuksen jälkeen 

saamme vielä yhdessä rauhoittua ja le-
vähtää kompletorion äärellä.

Ponnahduslautana Suomessa jär-
jestettävälle NA-toiminnalle on toi-
minut nuorten aikuisten kansainväli-
nen toiminta. Jo kymmenenä kesänä 
nuoria aikuisia ympäri maailman on 
kokoontunut Corpus Christi -kon-
ferenssiin. Viime kesänä Prahassa eni-
ten osallistujia oli mukana Suomesta. 
Konferenssi koostuu niin opetuksista 
ja hetkipalveluksista kuin myös yhdes-
säolosta. Kiinnostavan lisän vapaa-ajan 
viettoon tuo vaihtuva maa, jossa leiri 
järjestetään. Tulevana kesänä vuorossa 
on Ruotsi, kun konferenssia vietetään 
Göteborgissa 22.–26.7.2019.

Nuorten aikuisten illoista sekä lei-
reistä niin Suomessa kuin ulkomailla-
kin tiedotetaan sometilien kautta. Ota 
siis seurantaan LHPK Nuoret Aikuiset 
Facebookissa ja Instagramissa, niin py-
syt ajan tasalla tulevista tapahtumista. 
Myös Lähetyshiippakunnan nettisivuil-
la tiedotetaan tulevasta toiminnasta. 
Olisi hienoa, jos rohkaistuisit tulemaan 
mukaan – pidemmänkin matkan päästä!

Elämää Jumalan perheessä

Nyyttärieväät kauppakassissa hankittuna. Nyt reippaalla tahdilla koh-
ti Koinonia-keskusta, kiirehän tässä taas tuli. Ulko-ovella kohtaan yhden 
ystävistä ja astumme sisään, kun muut ovat kerääntyneet rupattelemaan 
yhteisen pöydän ääreen. Lisää ystäviä saapuu iltaan samalla, kun katam-
me herkullisen näköistä ruokapöytää.

Nyyttikestit, opetusta, rentoa yhdessäoloa ja liturginen iltarukous – siinä on konsepti Lähetyshiippakunnan 
näköisille NA-illoille.
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Johannes ja Hertta Ylikojola ovat 
Kirkkonummella asuva pohjalais-
pariskunta, joiden tausta on he-

rännäis-evankelinen. Johannes eli var-
haislapsuutensa Kuopiossa. Hän syntyi 
sotavuonna -40, ja viisilapsisen perheen 
upseeri-isä olikin rintamalla käytännös-
sä viisi vuotta. Siinä tulikin pienelle po-
jalle monta kertaa itku, kun ihan oudon 
näköinen mies tuli silloin tällöin äitiä 
halaamaan! 

Hertta taas on 11-lapsisen per-
heen kolmanneksi nuorin. Keski-
Pohjanmaalla ei sota lasten arjessa juu-
ri näkynyt. Hänen ainoa sotamuistonsa 
on, kun kaikki sisarukset juoksivat so-
dasta palaavaa isää vastaan, mutta neli-
vuotias Hertta ei löytänyt kenkiään!
- Nyt vanhana mietin ja ihmette-
len paljon sitä, miten vanhempamme 
ovat selvinneet! No, tiedämmehän me 
– Jumalan armoon ja apuun luottaen, 
Hertta pohtii.

Helsingin Pyhän Markuksen luteri-
laiseen seurakuntaan he löysivät aikoi-
naan poikansa perheen suosituksesta. 
Annankadulla kirkossa käytiin mo-
net vuodet, kunnes kirkko kävi ahtaak-
si. Niin perustettiin Espooseen Pyhän 
Tuomaksen seurakunta, jonne myös 
Ylikojoloiden oli luontevaa mennä. 
He olivatkin monessa vastuutehtävässä 
mukana alusta saakka, kun vuosikausia 
kirkko rakennettiin ja purettiin koulun 
ruokalassa. Ilo on ollut, kun helmikuus-
ta alkaen on kokoonnuttu sunnuntaisin 
messun viettoon koulurakennuksen si-
jasta Kauniaisten kauniissa tiilikirkossa. 

jouLuihmisiä

Ylikojoloita voi hyvällä syyllä kutsua 
joulun ystäviksi. Lapsuuden joulumuis-
tot ovat kirkkaat, sillä Johanneksen ja 
Hertan kodeissa joulua todella juhlittiin.
- Muistot lapsuuskodin jouluista ovat 
kyllä todella kiiltokuvamaisia. Joulu 
poikkesi kaikesta arjesta niin, että se oli 
kuin toista elämää. Vietettiin Jeesuksen 
syntymäpäiviä, ja kodissakin oli kirkon 
tuntu. Vilkkaat velipojatkin olivat rau-
hallisia ja suostuivat veisaamaan joulu-
virsiä, Hertta muistelee.

- Minun kodissa-
ni jouluaatto oli hy-
vin samanlainen. 
Tunnelma oli hyvin 
juhlallinen. Oli käy-
ty joulukirkossa ja 
sen jälkeen jouluate-
rialla ja kotona hil-
jennyttiin joulun sa-
nomaan, Kristuksen 
syntymään, Johannes 
kertoo.

jouLukuvaeLman 
kautta Lähemmäs 
jouLun sanomaa

Vaikka lapsuuden-
kodissa mielikuvi-
tus riitti kuvittamaan 
jouluevankeliumin, 
Hertta ja Johannes 
ovat myöhem-
min työstäneet jou-
lun kertomusten 
kuvittamista mo-
nellakin tapaa. 
Koulumaailmassa työuran tehnyt paris-
kunta on lukemattomat kerrat ollut ra-
kentamassa koulujen joulujuhlia, joihin 
pitkään kuului itsestään selvänä osana 
myös jouluevankeliumin esittäminen. 
- Palaute ei koskaan ollut negatiivista. 
Se oli monelle, sekä katsojalle että esit-
täjälle, ehkä ainoa hipaisu joulun todel-
liseen sanomaan. Kaunis esitys jäi mo-
nelle lähtemättömästi mieleen. Ehkäpä 
siemenenä, joka joskus lähtisi itämään, 
Johannes sanoo.

Hertta iloitsee, että on saanut olla 
yhä jatkamassa jouluevankeliumin esit-
tämisen perinnettä myös Helsingin ja 
Espoon seurakunnissa:
- Lapselle on korvaamaton kokemus 
saada olla osa joulukertomusta. Se tu-
lee häntä lähemmäksi kuin muut ker-
tomukset ja tuo myöhemmässä elämäs-
säkin osallisuuden tunnetta Jeesuksen 
maailmaan tulon tapahtumiin ja 
merkitykseen. 

Tämän lisäksi Ylikojolat ovat ra-
kentaneet pieniä jouluseimikurkistus-
kaappeja näytille ja myytäväksi. Niissä 

läpinäkyvän etuseinän sisällä on teh-
ty pieni talli, jossa Maria ja Joosef ih-
mettelevät lastaan, joka onkin Jumalan 
Poika, Jeesus Kristus. 
- Viime vuosina emme ole niitä enää 
rakentaneet, mutta kahdeksan on vie-
lä tallessa jokaiselle lapsenlapsellemme 
annettavaksi, Johannes paljastaa.

jouLurauha

Nykypäivän joulussa Ylikojoloita 
harmittaa ylenpalttinen rekvisiitta. 
Tonttuja, pukkeja ja poroja on joka läh-
töön, mutta ei jouluseimiä. Hertta ker-
too, kuinka kirkkomatkalla auton ikku-
nasta näkyy hypermarkettien täyttyvät 
parkkipaikat ja monenkirjavat mainok-
set. Pakkohan sinne on mennä, kun tar-
jolla on ”hyvän omantunnon suklaata” ja 
”jouluostosrauhaa”. 

Näiden vääristeltyjen mainosten si-
jasta Ylikojolatkin haluavat viettää jou-
lujuhlaa, jonka keskiössä on maan ja tai-
vaan kuningas, joka nöyrtyy ja syntyy 
ihmiseksi köyhässä ja koruttomassa tal-
lissa vapahtaakseen ihmiset synneistään. 

Siinä on todellinen joulurauha.

seimen äärelläS
Timo Marttinen

Johannes ja Hertta Ylikojola hiljentyvät jouluna 
seimen äärellä niin Raamatun sanoman kuin itse 
tekemiensä seimiasetelmienkin kautta.



10 Pyhäkön Lamppu 6/2018

Ensimmäisen kerran joulu räväh-
tää Facebookin seinälleni elo-
kuussa. Olen saanut maineen 

jonkinasteisena jouluhulluna, ja sen 
vuoksi ystävät tietävät linkata kaikki 
jouluaiheiset jutut minulle. Elokuussa 
se joulupitoinen meemi on ”enää 
19 perjantaita jouluaattoon”. 
Naurahdan ihanille ystäville, jotka 
muistavat tällaisella viestillä, mut-
ta samalla ehkä jo vähän läikähtää 
sydänalassa, myönnettäköön. 

Syyskuussa on aika hiljaista 
joulun osalta, mutta lokakuussa paine-
taan jo täyttä höyryä. Jouluhan on tun-
netusti asia, joka tekee liberaalistakin 
konservatiivin. On vain yksi ainoa oikea 
tapa viettää joulua, ja se on minun tapa-
ni. Tämä asenne tuntuu asuvan meissä 
jokaisessa. Siksi kiusankappale minus-
sa tykkää laittaa vähän säpinää kehiin 
somessa. Kun asen-
nan partsivalot loka-
kuun puolivälissä ja 
kannan marraskuussa 
alakerran varastosta 
muovikuusen sisään, 
on siitä ehdottomas-
ti tehtävä somepäi-
vitys. Ja siitä se läh-
tee. Kommentteja 
tulee kymmenit-
täin. ”Kuusen on ol-
tava oikea kuusi ja 
se on tuotava sisään 
vasta aattoaamuna.” 
Miksi? Minusta on 
kiva katsella koristel-
tua kuusta jo hyvissä 
ajoin. Tunnelmoida 
joulua pitkän kaavan 
mukaan. Eihän siitä 
kuusesta ole mitään 
ilmoitusta evanke-
liumissa. ”Sittenhän 
sinä ehdit kyllästyä, 
eikä joulu tunnu enää 
miltään.” Keskustelu 
jatkuu ja joku tulee 
sanomaan, että juu-
ri tästä jokavuotisesta 

kinastelusta alkaa hänen joulunsa. 
Tämähän on jo perinne itsessään, ja siitä 
on tullut hänen joulunsa lähtölaukaus.

Jos onkin totta, että joka vuosi julistan 
suurin piirtein samat asiat Facebookissa, 
niin samoin tekevät kyllä muutkin. 

Sukulaismieheni Ideapark-reissu me-
nee joka lokakuu pieleen, ja hän mur-
jottaa autossa, kun ei halua vielä nähdä 
joulukrääsää kaupoissa. Hän tekee sii-
tä Facebook-päivityksen. Muut ottavat 
osaa kokemukseen tai vaihtoehtoisesti 
sanovat, ettei ole mitään järkeä pahas-
tua samasta asiasta joka vuosi, kun se 

asia ei tule siitä miksikään muuttumaan. 
Kaupat eivät ala odottaa joulukuuhun. 
Näin tuttuja ratoja etenevät joulunval-
mistelut itse kullakin. 

Vihdoin tulee joulukuu, ja aiemmin 
paheksutusta tulee sallittua: Nyt saa lei-

poa pipareita, tehdä joulukort-
teja ja kuunnella joulumusiikkia. 
Ja laittaa ne partsivalot. Kunnon 
kristityt poistuvat tässä vaiheessa 
somesta ilmoittaen jäävänsä jou-
lupaastolle. Ihailen heitä, mutta en 
pysty samaan. Kompensoin syylli-

syyttäni linkkaamalla erilaisia hengelli-
siä biisejä ja meemejä liittyen jouluun. 
Jouluaattona päivitykset ymmärrettä-
västi hiljenevät kaikilla. Toivotellaan 
hyvät joulut kaikille, sillä kortit jäivät 
lähettämättä tänäkin vuonna. On varsi-
naisen juhlan aika. 

Tapaninpäivän mentyä ollaan taas 
apajilla. Itse huo-
maan kyllästyneeni 
jo siinä määrin, että 
alan suuntautua uu-
teen vuoteen ja vä-
hentää koristuksia. 
Loppiaisena lähtee se 
kuusikin. Tässä vai-
heessa ortodoksiys-
tävät muistuttavat 
lempeästi, ettei jou-
lunaika suinkaan ole 
ohitse. Mutta kai-
kille muille se on jo 
menneen talven lu-
mia. Joulu on poistu-
nut somesta. Itse tie-
dän odottaa vielä yhtä 
perinteikästä haus-
kaa. Eräs tuttavani on 
niin mieltynyt kuu-
seen, että perhe jou-
tuu harhauttamaan 
häntä saadakseen 
kuusen salaa roudat-
tua pois kämpästä. 
Tämän projektin ku-
vauksen haluan vielä 
lukea, ja sitten se on 
siinä. Elokuuhun asti.

sOmejOuluS
Jarna Niiranen pxhere.com

Joulupakina

Jouluhan on tunnetusti asia, joka 
tekee liberaalistakin konservatiivin”
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Härän ja harmaan aasin välissä 
nukkuu, nukkuu, nukkuu pieni poika. 
Tuhannet jumalalliset enkelit, tuhan-
net serafit 
lentävät tämän suuren Jumalan rak-
kauden ympärillä.

Marian kahden käden välissä 
nukkuu, nukkuu, nukkuu elämän he-
delmä. 
Tuhannet…

Ruusujen ja liljojen keskellä 
nukkuu, nukkuu, nukkuu pieni poika. 
Tuhannet…

Iloisten paimenten keskellä 
nukkuu, nukkuu, Jeesus joka hymyilee. 
Tuhannet…

Tänä kauniina juhlapäivänä 
nukkuu, nukkuu, nukkuu Immanuel. 
Tuhannet…

Kuulostaako tutulta? Tältä kuulostai-
si Heinillä härkien, jos se olisi käännet-
ty suoraan vuonna 1684 kirjoitetusta 
ranskankielisestä laulusta Entre le bœuf 
et l ’âne gris. Ranskalaiset lapset saavat 
laulaa harmaasta aasista, tuhansista se-
rafeista, Marian käsistä, iloisista paime-
nista, juhlapäivästä ja suuren Jumalan 
rakkaudesta, jotka meiltä puuttuvat. 

Mutta on meidän suomalaisessa 
Heinillä härkien -laulussammekin asioi-
ta, joista ranskalaiset eivät laula. Me 
saamme ihmetellä lasta, joka on via-
ton. Hän on “poika Jumalan” ja “Herra 
ihmisten”. Jeesus ei ole vain ihmisten 
armoilla, vaan viimekädessä me olem-
me hänen armoillaan. Hän on todella 
Immanuel eli “Jumala meidän kanssam-
me”, niin kuin Ranskassa lauletaan.

ranskaLainen jouLuLauLu 
sai syvyyttä engLannissa

Suomalaista joululaulua ei ole saatu 
suoraan Ranskasta vaan mutkan kaut-
ta Englannista. Se selittää erot laulujen 
välillä. Englantilainen Here on the Hay 
kuulostaa siksi tutummalta kuin alku-
peräinen versio.  

Täällä heinillä lampaiden ja härkien 
luona 

nukkumassa pienoinen Jumalan karitsa. 
Enkelien sotajoukko laulaa vastasynty-
neelle kuninkaalle, 
joka saapui pelastamaan maailman 
täydellisellä rakkaudellaan.

Joosefin ja Marian sydämet lyövät kuin 
yhtenä, 
kun he pitelevät häntä. Jumalan oma 
kallisarvoinen Poika. 
Enkelien sotajoukko...

Yötähti johtaa viisaat katsomaan 
säteilyä Rauhanruhtinaan. 
Enkelien sotajoukko...

Riippumassa kahden varkaan vierellä 
puisella ristillä. 
Anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä 
tekevät. 
Maa ja taivas itkevät. He ristiinnau-
litsivat kuninkaansa, 
joka syntyi pelastamaan maailman täy-
dellisellä rakkaudellaan.

Brittein saarilla on laulu saanut sel-
västi lisää hengellistä syvyyttä. Jeesus 
on “Jumalan karitsa”, “vastasynty-
nyt kuningas”, “Jumalan oma kallis-
arvoinen Poika” ja “Rauhanruhtinas”. 
Englannissa ovat lauluun tulleet mu-
kaan myös loppiaisen tapahtumat: tähti 
ja itämaan viisaat. 

Tärkein anti englantilaisessa kään-
nöksessä on kuitenkin sen pelastussa-
noma. Jeesus ei ole vain suloinen vauva 
eikä edes vain kuningas. Hänen synty-
mänsä tarkoituksena oli tulla pelasta-
maan maailma.

jouLun seimestä 
pitkäperjantain ristiLLe

Joululaulun neljännen säkeistön sano-
maa ei ole lainkaan ranskalaisessa lau-
lussa, vaikka se monille meistä on se 
kaikkein puhuttelevin. Jeesus ei nukku-
nut vain härkien ja aasien välissä, vaan 
kahden ryövärin välissä. Häntä eivät pi-
delleet vain Maria-äidin lempeät kädet, 
vaan myös terävät ja raastavat naulat. 
Jeesus ei ollut vain ruusujen ja liljojen 
välissä, vaan myös orjantappurakruunun 
alla. Eikä hänen ympärillään ollut vain 
iloisia paimenia, vaan myös herjaavia, 
pilkkaavia ja sylkeviä ihmisiä.

Jeesus ei vain syntynyt, vaan hän 
myös kuoli, kaikkein julmimmalla ta-
valla. Tämä tarvittiin, jotta hän pystyy 
pelastamaan meidät.

Maa ja taivas itkivät, kun Jeesus kuoli. 
Taivas peittyi pimeyteen niin kuin sinä 
pyhänä yönä, jolloin hän syntyi. Mutta 
nyt eivät enkelit tulleet valaisemaan tai-
vasta, vaan pimeydellä näytti olevan täy-
dellinen valta.

Ihmiskunta ristiinnaulitsi oman 
Kuninkaansa. Hänet, jonka oli tarkoitus 
kantaa valtaa harteillaan, ja jonka nimi 
on “Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen Isä ja Rauhan 
Ruhtinas” ( Jes. 9:5). Itämaan tietä-
jät tunnistivat tämän Kuninkaan, mut-
ta ihmiskunta tappoi hänet, joka “syn-
tyi pelastamaan maailman täydellisellä 
rakkaudellaan”.

ei jouLurauhaa iLman 
pitkäperjantaita ja pääsiäistä

Siksi Jeesus rukoilee meidänkin puoles-
tamme: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he 
eivät tiedä mitä tekevät” (Luuk. 23:34). 
Me emme edes ymmärrä, että kaikki 
meidän syntimme satuttavat Jeesusta. 
Hän kärsi, koska minä olen rikkonut 
Jumalaa ja lähimmäistäni vastaan.

Joulun sanoma tarvitsee lisäkseen 
pitkänperjantain ja pääsiäisen sanoman. 
Niidenkin synnit on sovitettu, jotka ovat 
hylänneet seimen lapsen ja ristin mie-
hen. Puhdas ja riittävän uhri on annet-
tu minunkin syntieni sovitukseksi. Siksi 
saan kiitollisena liittyä joululauluun:

Heinillä härkien kaukalon nukkuu lap-
si viaton. 
Enkelparven tie kohta luokse vie rak-
kautta suurinta katsomaan.

Helmassa äitinsä armahan nukkuu poi-
ka Jumalan. 
Enkelparven tie ...

Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu 
Herra ihmisten. 
Enkelparven tie ...

Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri 
puhtahin. 
Enkelparven tie ...

härän ja harmaan aasin VälissäH
Petri Hiltunen
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När vi närmar oss något så stort 
som julen, så kan det vara just 
i de små detaljerna vi kän-

ner igen oss. Adventsljusen som tänds. 
Adventsstjärnan som hänger där den 
ska. Julförberedelserna. Efterlängtade 
möten. En gudstjänst som blir viktig. 
Juldukar, pynt och delikatesser som väc-
ker minnen, eller en särskild julklapp. 
En sång som kröner helgen. Samspelet 
mellan detaljerna – alla delarna som till-
sammans gör upp helheten, det vi kallar 
julen – blir viktigt. Julstämning uppstår 
när det stämmer.

I ett större historiskt perspektiv kan 
det bara bli jul på riktigt om händelserna 
och texterna kring Jesus Kristus stäm-
mer, om Jesus som föddes i Betlehem 
– kanske när ljusskenet från planeterna 
Jupiter och Saturnus sammanstrålade 
år 7 f.Kr. – verkligen är Guds son, Gud 
som föds in i vår värld ( Joh. 1; Matt. 
2:1–11). 

Profeten Jesaja säger att barnet som 
föds är en fridsfurste. Jesaja profeterar 
sju hundra år innan Jesus föds: ”För ett 
barn blir oss fött, en son blir oss given, 
och på hans skuldror ska herradömet 
vila” ( Jes. 9:6). Kyrkofadern Irenaeus 
av Lyon (ca. 125–202 e.Kr.) kommen-
terar: ”Orden på hans skuldror ska her-
radömet vila betyder bildligt talat kor-
set, som han fick ryggen naglad vid. För 
det som var och är en vanära för honom 
och genom honom för oss, nämligen 
korset, just det är hans herradöme, det 
vill säga ett tecken på hans rike”. Även 
Paulus talar om korset som ett motsä-
gelsens tecken: ”Ordet om korset är en 
dårskap för dem som går förlorade, men 
för oss som blir frälsta är det en Guds 
kraft” (1 Kor. 1:18). Barnet som föds är 
en frälsare och försonare. Den som tror 
på honom, läser vi, har syndernas för-
låtelse och frid med Gud (Ef. 1:7–8). 
Detaljerna i julkrubban blir något stort 
mot denna bakgrund.

Precis som de små detaljerna kan 
vara väldigt viktiga när vi firar jul, hade 
de kristna som skrev ner berättelsen om 
Jesus stor omsorg om de enskilda delar-
na och om hur de skrev. Varje ord var 
viktigt.

märkLig taLsymboLik

När vi öppnar vår bibel för att läsa ju-
levangeliet i Lukas 2 ser vi exempel 
på nästan osynliga numeriska detaljer 
i texten. Ängeln som visar sig i natten 
för herdarna utanför Betlehem förkun-
nar högtidligt budskapet att en fräl-
sare blivit född i Davids stad, och att 
detta skall vara ”tecknet” (grekiskans sä-
meion) för dem: ”Ni ska finna ett ny-
fött barn som är lindat och ligger i en 
krubba” (Luk. 2:12). ”Tecken” (sämeion) 
är ett centralt ord här i julberättelsen, 
men också i evangeliet som helhet (jfr. 
Joh. 20:30–1) och förekommer 77 gån-
ger i Nya testamentet, där sju-talet står 
för fullkomlighet. Ett annat intressant 
exempel på sådan talsymbolik är det i 
Nya testamentet 77 gånger upprepa-
de ordet ”döpa” (baptizå), som marke-
rar den trygga början på det kristna livet 
(Matt. 28:18–20; Apg. 2:38). Även talet 
8, den nya skapelsens och uppståndel-
sens tal, finns gömt i texten. De fyra or-
den ”Betlehem” (grekiskans Bäthleem), 
”förstfödd” (pråtotokos), ”nyfött barn” 
(brefos) och ”lovprisa” (aineå), som vi 
finner i Lukas 2, förekommer nämli-
gen vardera 8 gånger i Nya testamentet. 
Precis som i det gamla förbundet, där 8 
personer räddades undan floden i Noas 
ark, så representerar Betlehem, det ny-
födda barnet och lovprisningen den nya 
skapelse som julen markerar. Att det är 
något nästan obeskrivligt stort med ju-
len bottnar i detta, att Gud träder in i 
vår värld. 

När vi knyter ihop trådarna i vår lil-
la tal-reflektion så noterar vi att även 

själva siffran 8 (grekiskans oktå) före-
kommer inte mindre än – ja, just det – 8 
gånger i Nya testamentet. Lukas avslu-
tar sedan beskrivningen av Jesu födelse 
– och det underliggande budskapet om 
nyskapelse (1 Kor. 15:45; Gal. 6:15; 2 
Kor. 5:17) – så här: ”När åtta dagar hade 
gått och man skulle omskära pojken fick 
han namnet Jesus” (Luk. 2:21; jfr. 9:28). 

FräLsaren, messias, herren

Som en sorts höjdpunkt i Lukas jule-
vangelium ser vi i texten tre särskilt 
markerade namnförkortningar i ängelns 
budskap, med ett särskilt streck draget 
över de heliga grekiska namnen: ”Idag 
har en Frälsare (såtär, Ϲ̅Η̅Ρ̅) fötts åt er 
i Davids stad. Han är Messias (christos, 
Χ̅Ϲ̅), Herren (kyrios, Κ̅Ϲ̅)” (Luk. 2:11). 
I de kristna bibelhandskrifterna marke-
ras nämligen i såväl Gamla som i Nya 
testamentet som regel ett antal särs-
kilt heliga ord med särskild förkortning 
och överstrykningslinje, nämligen Gud 
(Θ̅Ϲ̅), Herre (Κ̅Ϲ̅), Jesus (Ι̅Ϲ̅), Kristus/
Messias (Χ̅Ϲ̅) och Ande (Π̅Ν̅Α̅), och ib-
land också Frälsare (Ϲ̅Η̅Ρ̅). Lite förenk-
lat kan vi säga att med dessa särskilt he-
liga namn (latinets nomina sacra) så har 
här centrala namn från den kristna tros-
bekännelsen, credot om Gud i tre per-
soner, graverats in i själva bibeltexten; 
också här i julevangeliet. En liten detalj 
i handskrifterna, kan vi säga, som bär på 
en stor bekännelsehemlighet. Detta blir 
än tydligare när ibland även orden Gud 
Fader, Son, Ande och kors/korsfäs-
ta markeras på detta sätt i tidiga bibel-
handskrifter. Frälsaren som föds (Luk 
2:11), avlad av den helige Ande (1:35), 
barnet som får namnet Jesus (2:21), är 
Guds Son, Kristus, som också nu kom-
mer till oss i sitt ord ( Joh. 6:63; 1 Tess. 
2:13).

Ett enda litet ord som ”Frälsare” i 
julens budskap kan ge tillgång till den 

de små detaljerna, de stOra dragenD
Tomas Bokedal Marko Oikarinen
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större bilden Bibeln tecknar. Vi är ska-
pade av Gud med en individuellt bes-
tämd skapelsevilja nedlagd i var och en. 
Men trots att vi är skapade som and-
liga varelser är vi dessvärre, p.g.a. syn-
den, andligt döda. Tron på Kristus 
– Frälsaren – lyfter oss ur detta ne-
derlag ( Joh. 3:16).

Så långt julevangeliet med utgångs-
punkt i Lukas. Vi ska nu se på några yt-
terligare detaljer kring Jesu födelse hos 
Matteus, vår andra julevangelist.

proFetior som stämmer

Matteusevangeliet inramas av det 
märkliga budskapet om Guds närva-
ro (Matt. 1:23; 28:20). Profetian från 
Jesaja bok om jungfrun som skall föda 
en son ( Jes 7) slår an tonen. Två saker 
sägs om sonen. Han ska heta Jesus ”för 
han ska frälsa sitt folk från deras syn-
der” (Matt 1:21). Namnet ”Jesus” bety-
der just ”Herren frälser” eller ”räddar”. 

Det andra som sägs hämtas direkt från 
profetian och har också med namnet 
att göra: ”jungfrun ska bli havande och 
föda en son, och man ska ge honom nam-
net Immanuel. Det betyder: Gud med 
oss” (1:23).

Namnet ”Immanuel”, ”Gud med 
oss”, förekommer tre gånger i Bibeln 
och för kanske tankarna till Gud som 
kommer till oss i tre personer. Första 
Clemensbrevet som skrevs ca. 95 e.Kr. 
uttrycker det så här: ”Har vi inte en 
enda Gud och en enda Kristus och en 
enda nådens Ande, som utgjutits över 
oss?” (1 Clem. 46.6; jfr. Matt. 28:19). 

Den kända Immanuels-profetian hit-
tar vi i Jes. 7:14, där löftet om bar-
net pekar fram mot barnet som kal-
las ”Väldig Gud” och ”Fridsfurste” i Jes. 
9:6. Namnet ”Immanuel”, ”Gud är med 
oss”, antyder Guds nådefulla närvaro för 
att rädda sitt folk. Den når sin slutliga 

fullkomning i Jesusbarnets födelse och 
markeras av evangelisten som profetians 
fullbordan (Matt. 1:23). Tanken på en 
evig kung på Davids tron finns här med, 
med hänvisning till den grundläggan-
de Messias-profetian i 2 Sam. 7:13 – att 
det ska sitta en arvinge på Davids tron 
för evigt (jfr. Jes. 9:7). 

Matteus knyter an till denna mes-
sianska tradition när han redogör för 
berättelsen om den heliga familjen. 
Profetior från Skriften bekräftar berät-
telsen om födelsen i Betlehem (Matt. 
2:6; Mik. 5:2) och Herodes terrordåd i 
Betlehem (Matt. 2:18; Jer. 31:15). Jesu 
anknytning till Nasaret och Galiléen 
(Matt. 2:23; 4:15–16; 28:16–20; Jes. 
9:1–2) knyter också an till Immanuels-
löftet, som Matteus utformar evangeliet 
kring: ”Det folk som vandrar i mörker 
ska se ett stort ljus” ( Jes. 9:2). 

Det ljuset är Jesus, barnet är ljuset i 
människornas mörker ( Joh. 1).
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yhteistä kirkkOa VarustamassaY
Leena Simojoki James May ja Pekka Parviainen

Lähetyshiippakunnan pastoreiden, 
Jani-Matti Ylilehdon ja Kalle 
Väätäisen, vierailut Luterilaisella 

teologisella koululla otettiin lähetys-
kentällä suurella kiitollisuudella vas-
taan. Opiskelijat ovat kiitelleet opet-
tajia laadukkaasta opetuksesta, mutta 
myös lukuisista kohtaamisista ja sielun-
hoidollisesta lähestymistavasta. Afrikan 
kirkkoja tulevaisuudessa palvelevien 
pastoreiden on hyvä nähdä, että luteri-
laista tunnustuksellista opetusta ei ta-
pahdu yksin Afrikassa, vaan työtä teh-
dään yhdessä ympäri maailman.

Lähetyshiippakunnan pastoreiden 
vierailut mahdollistivat pastori James 
Mayn opetusmatkat Sambiaan ja Etelä-
Sudaniin. Vaikka Lutherans in Africa 
-järjestön (LIA) koulutus pääsääntöi-
sesti tapahtuukin Luterilaisella teo-
logisella koululla (LST) Keniassa, on 
seurakuntia, joiden on vaikeaa tai mah-
dotonta lähettää pastoreitaan syven-
tämään tietämystään kristinopin pe-
rusteista. Ilman kunnon työvälineitä 
heidän on vaikea paimentaa laumaansa 
haastavien tilanteiden keskellä.

kirkot aFrikassa uskomattomien 
vaikeuksien keskeLLä

Sambian kirkko on esimerkki siitä, 
kuinka monet nuoret kirkot Afrikassa 
kohtaavat monia vaikeuksia ja kokevat 

vihollisen hyökkäävän työtä kohtaan. 
Jani-Matin huolehtiessa opetuksesta 
LST:llä James vieraili Sambian itäosas-
sa, Chinini-nimisessä pienessä kylässä. 

Kylässä oli toiminut pastori, jota 
James oli joitain vuosia sitten opetta-
nut. Alkuvuodesta 2018 seurakuntaa 
kohtasi kuitenkin traaginen onnetto-
muus, kun ko. pastori sai surmansa lii-
kenneonnettomuudessa. Tuona kohta-
lokkaana aamuna pastori oli herännyt 
ennen auringon nousua klo 4 aamuyöllä 
ehtiäkseen kirkkonsa rakennustyömaal-
le ennen kuin kuumana paahtava au-
rinko tekisi rakennustyöstä mahdoton-
ta. Pyöräillessään työmaalle ylinopeutta 
ajanut, täydessä lastissa ollut bussi ajoi 
hänen ohitseen holtittomasti ja iski hä-
net kuoliaaksi hurjalla voimalla. 

Inhimillisen menetyksen lisäk-
si seurakunta koki kovan iskun. 
Seurakuntalaiset eivät ole löytäneet uut-
ta pastoria edesmenneen tilalle. Yksi syy 
tähän on Sambian luterilaisen raamat-
tukoulun lopettaminen joitakin vuosia 
sitten. Tehtävää väliaikaisesti hoitamaan 
tullut nuori mies ei ole saanut minkään-
laista koulutusta työhönsä. Lähin lute-
rilainen pastori asuu kahdeksan tunnin 
ajomatkan päässä ja hänkin on sairastel-
lut paljon. Kaiken kaikkiaan pastoreita 
ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Ihmiset 

kuolevat hengellisesti, koska nääntyvät 
sanan nälkään.

tarvitaan pastoreita, 
opetusta ja kirjaLLisuutta

Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, enem-
män kuin koskaan ennen, lähettää lisää 
työmiehiä pellolle. Tarvitaan uusia pas-
toreita. Heidät tulee varustaa oikeilla 
työvälineillä eli omalla kielellä olevalla 
Raamatulla, katekismuksella ja muul-
la opetusmateriaalilla. Kirjallisuuden 
lisäksi heitä myös pitää opettaa käyt-
tämään näitä työvälineitä oikein ja he-
delmällisesti. Tätä varustamistyötä LIA 
yhdessä Lähetyshiippakunnan kanssa 
on ilolla tekemässä.

”Sanoohan Raamattu: ’Ei yksi-
kään, joka häneen uskoo, joudu hä-
peään’.  Tässä ei ole erotusta juutalai-
sen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi 
ja sama on kaikkien Herra, rikas an-
taja kaikille, jotka häntä avuksi huuta-
vat.  Sillä ’jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu’. Mutta kuinka 
he huutavat avuksensa sitä, johon eivät 
usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, 
josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voi-
vat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka 
kukaan voi julistaa, ellei ketään lähete-
tä? Niin kuin kirjoitettu on: ”Kuinka su-
loiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sa-
nomaa julistavat!” (Room. 10:11–15)

LST pyrkii olemaan mahdollisimman omavarainen. 
Kalle-pastorille esiteltiin paikallinen tapa teurastaa vuohi.

Lapset ovat Herran lahja. 
Afrikassa seurakunnat ovat täynnä elämää. Chinini, Sambia.
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Luulen, että psalmin 92 sanat olivat apostoli Johanneksen sydämessä, kun hän nojasi Vapahtajan 
rintaa vasten. Kolmantena joulupäivänä lähestymme joulun sanomaa hänen näkökulmastaan. Tuolle 
päivälle osoitettu psalmi 92:12–15 (13–16) on kirjoitettu apostoli Johanneksen hengessä: Ensin 
psalmin kirjoittaja kuvaa monikon kolmannessa muodossa, miten hurskaat menestyvät ja vielä 
vanhoinakin tekevät hedelmää. Sitten hän tunnustaa, että Herra on hänen turvakallionsa, ja näin 
hän liittyy mainitsemiensa hurskaiden joukkoon. Samoin evankelista Johanneskin kuvaa Jeesuksen 
rakkainta opetuslasta kolmannessa persoonassa, mutta totuuden nimissä hän vaatimattomasti 
antaa lopuksi ymmärtää, että on kyse hänestä itsestään. 

Johannes lienee ollut apostoleista ainut, joka eli vanhaksi. Tämä ei tarkoita psalmin sanan 
perusteella, että hän olisi ollut ainut hurskas. Muut apostolit vain kärsivät marttyyrikuoleman. 
Toisena joulupäivänä muistamme heitä ja kaikkia, jotka ovat maksaneet Kristuksen todistamisesta 
verellään. Pidä muuten toisen ja kolmannen joulupäivän tekstien näkökulmat sydämelläsi 
välttääksesi pitkittyneeseen romanttiseen joulutunnelmaan turhautuminen. 

Johanneksen evankeliumissa kuvataan suoraan, miten me rakastamme jotakuta enemmän kuin 
toista. Itse asiassa Jumalakin voi rakastaa jotakuta erityisesti. Johanneksen evankeliumin mukaan 
Pietari rakastaa enemmän Jeesusta kuin kukaan muu opetuslapsista, mutta Jeesus rakastaa 
enemmän Johannesta kuin ketään muuta opetuslasta. Erityisen mieltymyksen ei tule estää 
oikeudenmukaisuuden toteutumista, vaan se auttaa valinnassa ja tehtävänannossa. Näiden kahden 
veljemme suhde Vapahtajaan ja asema seurakunnassa tulee mielenkiintoisella tavalla esille myös 
kolmannen joulupäivän evankeliumitekstissä (Joh. 21:19–24). 

Johannes koki tärkeät tapahtumat teini-ikäisen pojan näkökulmasta. Hän oli hyvin 
vastaanottavaisessa iässä ja omaksui kaikkea kokemaansa palavasydämisesti. Aktiivisen toiminnan 
ja johtamisen aika tuli myöhemmin. Tätä kuvaa se, että hän kulkee evankeliumitekstin kuvauksen 
mukaan jäljessä, kun Pietari kulki rinnatusten Jeesuksen kanssa. Siinä, missä Pietarilla oli tapahtunut 
aikuisena hengellisen identiteetin murros, Johannes kasvoi Jeesuksen seuraajan identiteettiin.

Jumalan erityinen rakkaus on kuin manteli joulupuurossa. Joka sen saa, on erityisen onnekas. 
Riittäköön, että juuri sinä saat nojata Kristus-kalliota vasten ja olla hänen rakkain opetuslapsensa. 
Kerro siitä muille vaikka yksikön kolmannessa persoonassa: “Eräs luotettava kristitty koki sellaisen 
Jumalan rakkaudenosoituksen...” 

Jaakko Tölli

”Herra on minun turvakallioni.”
(Ps. 92:15-16)



jOulu Vastasyntyneiden tehO-OsastOllaJ
Xene Turpela

- Keskoset askartelevat joulukortin van-
hemmilleen, kertoo vauvojen ”asian-
ajajaksi” itsensä tunteva sairaanhoitaja 
Minna Nuolivirta.
- Hoitaja vähän auttaa.

Kortit syntyvät painamalla vauvan 
käden tai jalan kuvakorttiin, joka ojen-
netaan muistoksi perheelle. Vauvat saa-
vat joululahjaksi peiton, joita yksityiset 
lahjoittajat ja Martat virkkaavat ja joita 
hoitajat yövuorossa paketoivat.

käsikapaLoa ja kenguruhoitoa 
Minna on työskennellyt Naistenklinikan 
vastasyntyneiden teho-osastolla kuusi 
vuotta.
- Se on minun unelmatyötäni! Haluan 
auttaa aivan elämän alussa. Haluan, että 
vauva selviytyy mahdollisimman ter-
veeksi ihmiseksi. On ihanaa tehdä töitä 
keskosten hyväksi! 

Minna kertoo, että keskosia ei saa si-
vellä tavalliseen tapaan, koska se tuot-
taisi kipua vauvoille, joiden keskusher-
moston kehitys on vielä kesken. Sen 
sijaan keskoselle pyritään luomaan 
mahdollisimman kohtumainen tunnel-
ma. Vauvan tulee saada olla pimeässä ja 
hyvin tuettuna, niin ettei hänen asen-
tonsa ”hajoaisi”. 
- Keskonen saa turvaa, kun hänen asen-
tonsa tuetaan. Tämä tapahtuu käsikapa-
lon avulla. Se tarkoittaa sellaista vauvan 
koskettamista, jossa hoitaja pitää käten-
sä paikallaan. Käsikapalo on lääkkeetön 
kivunlievitysmenetelmä, Minna kertoo.

Käsikapalomenetelmän opettaminen 
vanhemmille on tärkeää. Minna haluaa-
kin olla kaikin tavoin tukemassa vauvan 
perhettä, niin että vanhemmat kokisi-
vat, että sairaalassa hoidossa oleva vauva 
todella on oma lapsi.
- On ihana hetki, kun voi aivan en-
simmäistä kertaa antaa vauvan 

kenguruhoitoon, eli ihokontaktiin äidin 
tai isän kanssa. Aivan erityistä on sekin, 
kun yhdessä vanhempien kanssa vau-
va puetaan ensimmäisen kerran tai kun 
hänet kylvetetään ensimmäisen kerran. 
Itselleni on todella merkityksellistä saa-
da olla mukana auttamassa näissä van-
hempien herkissä hetkissä.

hätäkasteen merkitys 
Kristillisyys tuo Minnan työhön vahvan 
toivon elementin, vaikka tilanteet, jois-
sa hän joutuu suorittamaan hätäkasteen, 
eivät koskaan ole mukavia.
- Hätäkasteen toimittaminen on minul-
le etuoikeus. Se on aina minulle tärkeä 
ja hieno hetki. On todella ihanaa suorit-
taa hätäkaste!

Joskus vanhemmat eivät halua 
hätäkastetta.
- Silloin minä en jää suremaan sitä. 
Minun ei tarvitse tietää vastauksia, sillä 
minä uskon hyvään ja oikeudenmukai-
seen Jumalaan.

jouLunviettoa

Ensimmäinen merkki joulusta on se, 
kun Lucia-kulkue saapuu.
- Muutenkin pyritään luomaan joulun 
tunnelmaa. Hoitajat rakentavat sairaa-
lan omista tarvikkeista koristeita, osas-
tolle tuodaan kuusi, ja joulupukki tulee 
jouluaattona vauvan sukulaisten iloksi.
- Jouluna osasto hiljenee. Toivomme, 
että kukaan ei joutuisi vastasynty-
neiden teho-osastolle jouluaattona. 
”Ylimääräisiä” tutkimuksia ei tehdä ja 
synnytyksiä pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan välttämään. Aina kui-
tenkin mennään äidin ja vauvan ter-
veys edellä, kuvailee Minna osaston 
rauhoittamispyrkimyksiä.

Tänä vuonna Minna viettää joulun 
töissä. Ensimmäisillä kerroilla osastolla 

vietetyt joulut tuntuivat hänestä ikäviltä, 
mutta nyt hän osaa jo varautua tilantee-
seen. Hän on oppinut ajattelemaan nii-
tä hoitajia, joilla on omia lapsia ja jotka 
Minnan työssäolon ansiosta saavat viet-
tää joulua kotona omien lastensa kanssa.
- Minä olen töissä jouluna tämän aja-
tuksen voimalla. 

Onneksi Minna saa viettää joka toi-
sen joulun oman perheensä parissa. 
Ehkä hänet nähdään vuoden kuluttua 
Pyhän Markuksen luterilaisessa seu-
rakunnassakin juhlimassa Jeesuksen 
syntymää.

Minna Nuolivirta pitää 
kunniatehtävänä saada toimittaa 
hätäkasteen, kun lapsen henki on 
uhattuna ja kun vanhemmat sitä 
pyytävät. Kaste tuo toivon 
toivottomaankin tilanteeseen.
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