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Ja tapahtui joulun aikaan Peshteran seurakunnassa

K

irkkosali on puolillaan, mutta väkeä
virtaa yhä tasaisesti
sisään. Muutaman
laulun jälkeen saamme kuulla jouluevankeliumin ”Ja tapahtui niinä
päivinä..”. Pastori kertoo saarnassaan, kuinka Jumala itse tuli maailmaan ja on siksi kohdattavissa tänäkin päivänä. Hän jatkaa, ettei ihminen voi päästä omilla teoillaan
taivaaseen, mutta Jumala teki kaiken tarvittavan pelastaakseen ihmiset. Se on joulun ilosanoma ja sitä
Peshteran kirkossakin julistetaan
joka sunnuntai ja joka joulu.

tulevat katsomaan Jeesus-vauvaa.
Yksi heistä kohotti vauvan käsivarsilleen ja sanoi Johannes Kastajan
sanat: Katsokaa Jumalan karitsa,
joka ottaa pois maailman synnit.
Jouni Haverinen
Kuhmon seurakunnan
nimikkolähetti

Peshteran asukkaat
Peshtera on pieni kaupunki Rhodope -vuoriston kupeessa Bulgariassa. Asukkaita on virallisen tilaston mukaan noin 20 000, mutta
monet heistä ovat muuttaneet työn
ja paremman elämän perässä KeskiEurooppaan. Kaupungin laidalla,
lähimpänä vuorenrinteitä on milletturkkilaisten asuinalue, Ediveren, ja
sen keskellä on luterilainen kirkko.
Millet-turkkilaiset ovat turkinkieltä
puhuva, ilmeisesti ottomaanien ja
romaanien jälkeläisistä muodostunut sekakansa. Heidän uskontonsa
on islam. Mutta näiden muslimien
keskellä elää pieni kristitty vähemmistö. Heidän kanssaan joulukirkkoon löytää tiensä myös moni naapuruston utelias muslimi. He tulevat ihmettelemään kristittyjen tapaa
juhlia. Monia ensikertalaisia puhuttelee laulaminen yhdessä, koska
moskeijoissa ei yhteislauluja ole.

Ensimmäisen polven kristityillä ei ole vielä muodostunut joulun juhlintakulttuuria kodeissa ja siten luonnollinen
paikka juhlimiselle on kirkko.

Joulujuhlaa vietetään
yhdessä
Edellisenä iltana, jouluaattona, oli
seurakunnan oma joulujuhla. Ensimmäisen polven kristityillä ei ole
vielä muodostunut joulun juhlintakulttuuria kodeissa, joten luonnollinen paikka juhlimiselle on kirkko.
Tullaan yhteen, lauletaan paljon,
luetaan joulun tekstejä Raamatusta
ja mikä parasta, jokainen haluava
saa myös puheenvuoron. Tämä on
mahdollista siksi, että yhteen tul-

Lähetä postia
lähetystyöntekijälle!
Kuhmon seurakunnalla on eri työkohteissa
nimikkolähettejä. He ilahtuvat yhteydenotostasi. Joulutervehdyksen ennättää
lähettää vielä postissa ulkomaillekin ja
myös sähköinen kirje tavoittaa heidät.
Nimikkolähettien osoitteet:
Mirjami Uusitalo
p.o.Box 46
Arba Minch
ETIOPIA
mirjami.uusitalo@sekl.fi
Jouni ja Jonna Haverinen
Ulitsa Pratya
Miladinovi Yug 60 Apt. 4,Parvomay 4270 Bulgaria
jouni.haverinen@gmail.com

c/o Joel Norrvik
Eeria Niemi
Lenina 44, Box 8
Jakutsk 677007
Russia

Neno Hadzihajdic
Kralja Petra Kresimira 13
44320 Kutina
Kroatia

Pirkko Luoma
Brahenkatu 24 A 33
87100 Kajaani
p.luoma@sil.org.pg

laan jo ilta seitsemän aikaan, syödään välillä nyyttikestipöydästä ja
kotiin lähdetään vasta puolen yön
jälkeen, kun on saatu toivottaa toisillemme: Hyvää Jeesuksen syntymäjuhlaa.
Peshteran joulujuhlan hienoimpia
yksityiskohtia oli vapaiden puheenvuorojen aloitus. Siihen on hyvin
tiivistetty juhlinnan syy: ”Haluan
ylistää Herraa Hänen suurista töistään..”. Tämän aloituksen jälkeen
jokainen halunsa mukaan lukee
Raamatusta, kertoo elämästään tai

Joulunäytelmä
Juuri ennen yhteistä ruokailua koitti
nuorten eniten odottama ja jännittämä hetki. Joulunäytelmä, jota
oli jo kaksi kuukautta harjoiteltu.
Tällä kertaa näytelmän tekstinä oli
jouluntapahtumat suoraan Raamatusta. Nuoret olivat opetelleet niitä
pitkät pätkät ulkoa. Ainoa nuorten
tahtoma poikkeus teksteihin tehtiin
näytelmän loppuun, jossa paimenet

Peshteran kirkon alttari sekä pastori
pieni kirkkovieras sylissään.

Kehitysmaakauppa
palasi juurilleen

K

ehitysmaakauppayhdistyksen myyntipiste
on palannut alkuperäiseen paikkaansa Kuhmon seurakuntakeskukseen. Uudet tilat ovat
alakerrassa entisessä nuorten kokoontumispaikassa.
Aluksi kokeillaan pitää myymälää avoinna keskiviikkoisin kello
14 – 16. Tämän lisäksi osallistutaan erilaisiin myyjäistapahtumiin.
Esimerkiksi naisten messuilla on
myyntipöytä.
Kehitysmaakauppa oli aikaisemmin seurakuntakeskuksen lähetyssopessa, mutta pitkään jatkuneiden
remonttien aikana kauppa varastoineen jouduttiin siirtämään puheenjohtajan kotiin.

joittaa tänä vuonna
Kuhmon seurakunta lah
amansa rahat
joulutervehdyksiin vara
en
bulgarian ja turkin kielis
miseen
Uuden testamentin paina
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Toivotamme kaikille

laulaa laulun Herran ylistykseksi.
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Kuhmossa kehitysmaatuotteiden
kaupan aloittivat diakonissa Ritva
Eskelinen ja pastori Hillevi Seppä.
Diakoniatoimiston hyllyltä myytiin vuosien ajan kahvia, teetä ja
mangohilloa. Myös värikkäät, Afrikan eläimillä koristellut T-paidat
olivat suosittuja tuotteita.
Kun Kuhmoon perustettiin kehitysmaakauppayhdistys vuonna
1996, Ritva Eskelinen ja Hillevi
Seppä myivät varastonsa yhdistykselle ja lahjoittivat kertyneet varat
Kirkon Ulkomaanavulle.
Kehitysmaakauppa avoinna
seurakuntakeskuksen alakerrassa
keskiviikkoisin kello 14 – 16.
Sisäänkäynti pihan puolelta.

Voit värittää tämän

Kirkkoherranvirastossa on
myytävänä:
isotekstistä Päivän
Tunnussana -kirjaa,
hintaan 6 e/kpl.
● virsikir
joja, sis. nuotit, hintaan 20 e/kpl.
● erihint
aisia
surunvalitteluadresseja, hinnat
7,60 – 11,70 e/kpl.
● jouluja
onnittelukortteja,
hinnat: 1 e/kpl,
4 e/5 kpl ja 7 e/10 kpl.
Huom. tuotteita
on rajoitettu määrä.
●

Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO
Puh. (08) 617 2371

Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivu:
www.kuhmonseurakunta.fi

