
Timoteuksen kirje
Timoteuksen seurakunnan rukous- ja tiedotuskirje																																joulukuu 2013/Oulu

Timoteuksen luterilainen seurakunta on yksi Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan jumalanpalve-
lusseurakunnista. Kutsunamme on julistaa Kristuksen sovintoveren evankeliumia syntien anteeksiantamukses-

ta sekä synnyttää ja tukea Pyhään Raamattuun perustuvaa luterilaista jumalanpalveluselämää maassamme.

Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi! (1.Tim 6:20)

Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, 

älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, 

jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka 

ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä  

palvele niitä. (2. Moos 20:4-5)

Kun Jumala antoi Siinain vuorella lakinsa Israelin kansalle, 
tähän lakiin kuului ehdottomana kuvakielto. Jumalasta ei 
saa tehdä kuvaa. Hän on kuvaamaton. Kuvakielto erotti 
Israelin uskonnon kaikista ympäröivien kansojen uskon-
noista. Egyptin jumalat kaiverrettiin ja maalattiin temppe-
leihin, palatseihin ja hautoihin. Baaleille ja Astartelle pysty-
tettiin patsaita ja aistillisten ilojen täyttämiä palvonta-
lehtoja. Mutta Israelilla ei ollut pyhiä kuvia, vaan pyhät sa-
nat. Israelin Jumala ilmoitti itsensä sanoissaan ja teoissaan 
- olihan hän elävä Jumala, ei pelkkä ihmisen rakennelma - 
ja nämä sanat Israelin kansan tuli ottaa vastaan ja pitää. 
”Pitää” ei tarkoita täydellistä noudattamista, vaan tallessa 
pitämistä, vartioimista ja opettamista seuraaville suku-
polville. Sama tarkoitus oli vuotuisilla juhlilla. Niiden kaut-
ta muistettiin ja opetettiin eteenpäin Jumalan suuria teko-
ja kansan historiassa.

Israelin kansa ei erämaassa kuitenkaan suostunut elämään 
sanan ja uskon varassa. Piti kerta toisensa jälkeen päästä 
näkemään. Siinaillakin aika kävi pitkäksi ja epäilys alkoi 
kalvaa, kun Mooses oli vuorella Herran edessä. 

Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas 
vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänel-
le: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. 
Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, 
tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta." (2. 
Moos 32:1) 

Tee meille jumala, jonka voimme nähdä ja jota voimme 
palvoa niin kuin muitakin jumalia palvotaan! Auta meidät 

uskosta näkemiseen! Niin Aaron otti vastaan kullan heidän 
käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan.

Olen usein pohtinut, miten on mahdollista, että Aaron, Moo-
seksen veli, suostuu tähän kansan vaatimukseen. Miksi hän 
rakentaa epäjumalan Israelille, vaikka tietää, että ollaan aino-
an elävän Jumalan jalkojen juuressa, vuorella, joka suitsee ja 
savuaa, kun Herra on laskeutunut sille? 

Aaronin sanojen perusteella näyttää, että hän ei ajatellutkaan 
tekevänsä epäjumalaa. Hän käyttää edelleen Jumalan nimeä 
  .sanoessaan: "Huomenna on Herran juhla" (32:5) (יְהֹוָה)
Aaron tahtoi vain tehdä Jumalan helpommin palvottavaksi, 
helpommin lähestyttäväksi ja käsitettäväksi. Egyptissä oli 
Apis, härkähahmoinen Jumala, joka kantoi auringonkehrää 
sarviensa välissä. Eikö Israelin Ju-
malaakin sopisi kuvaamaan kullan-
hohtoinen, voimaa uhkuva härkä, joka 
on suurempi aurinkoa, kuuta ja tähtiä! 

Ainakin vastaanotto oli karmean 
innostunut. Kansa sai, mitä oli 
tilannut: Ja he sanoivat: 
"Tämä on sinun jumalasi, 
Israel, se, joka on joh-
d a t t a n u t s i n u t 
Egyptin maasta" 
(32:4). Ja he 
nousivat var-
hain seuraa-
vana päivä-
nä ja uhrasi-
vat polttouhreja ja 
toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syö-
mään ja juomaan, ja sitten he nousivat 
iloa pitämään (32:6). Syöminen, juomi-
nen, kultilliset tanssit ja sukupuolinen hurjastelu kuuluivat 
kaikki ympäröivien kansojen jumalanpalvelusmenoihin. Usko 
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muuttui kulttuurin mukaiseksi näkemiseksi ja tekemiseksi. 
Elävä Jumala vaihdettiin ihmistekoiseen jumalakuvaan. 

Älä tee itsellesi jumalankuvaa. Tämä käsky on 
edelleen hyvin ajankohtainen, kun ymmärrämme, että 
Aaron ei ajatellut perustaa uutta uskontoa ja uutta ju-
malaa, vaan tuunata ja parannella vanhaa ja antaa kansalle 
sitä, mitä kansa toivoo. 

Kaikilla meillä ihmisillä on jonkinlainen jumalakuva, käsitys 
siitä, millainen Jumala on. Tähän vaikuttavat lapsuuden ko-
kemukset ja suhteet vanhempiin, 
kulttuuri ja elämänkokemukset, omat 
toiveet ja tarpeet. Mutta juuri tällai-
sen konstruktion rakentamisen Juma-
la käskyllään kieltää. 

Eivät ihmisten toiveet ja tarpeet kul-
taisen vasikan hahmoon puettuna 
vapauttaneet Israelia Egyptin orjuu-
desta, vaan oikea, todellinen, elävä 
Jumala. Eivät ihmisen toiveet ja tar-
peet taivaalle projisoituna ja Jumalan 
kokoiseksi paisutettuna pelasta meitä 
synnistä, kuolemasta tai perkeleestä, 
vaan ainoa Elävä Jumala. Jumalan ja 
epäjumalan/jumalakuvan ero on hyvin 
yksinkertainen. Jumala on totta. Siksi 
hän voi oikeasti auttaa. ‘Munjumalat’ 
ja ‘munjeesukset’ vaikenevat hädässä.

Tämä Elävä Jumala on ilmoittanut 
itsensä luomakunnassa, omassatun-
nossa, kansojen vaiheissa – ja ennen 

kaikkea pyhässä Raamatussa ja sen Herrassa, Jeesuksessa 
Kristuksessa. Jeesus Kristus sanoo: Joka on nähnyt minut on 
nähnyt Isän. Joulun käsittämätön ihme, kristillisen uskon Tosi 
Salaisuus on tämä: Hän, jota ei voi kuvata, ottaa orjan 
muodon, tulee nähtäväksemme, kosketettavaksemme, käsi-
tettäväksemme. Ja niin, kuvattavaksemme. Ei kullassa ja ho-
peassa, ei loistossa ja voimassa, vaan meidän kaltaisuudes-
samme, heikkoudessa, lihassa. Pieni vauva eläinten seimessä. 
Hikoileva ja pölyinen kulkija Jerikon tiellä. Runneltu kipujen 
mies Golgatan ristillä. Jumalallinen voima ja valta kätkettynä 

vähäisyyden ja käsimyksen alle. Ja silti: 
Hän on näkymättömän Jumalan kuva (Kr. 
eikon ikoni), esikoinen ennen kaikkea 
luomakuntaa        (Kol 1:15). 

Jeesuksen seimessä ja ristissä Jumala 
ilmoittaa itsensä salaamalla itsensä ja 
salaa itsensä ilmoittamalla itsensä. Siksi 
me vaellamme edelleen uskon varassa, 
emme näkemisen. Betlehemin paimen-
ten ja idän tietäjien; Ristin ryövärin ja 
Golgatan sadanpäämiehen tavoin us-
komme näkemättämme ja vastoin 
näkemäämme, että Jeesus on Kristus, 
Herra - kuningas jolla on valtakunta, 
totinen Jumalan Poika! Seimen ja Ristin 
Herraa uskossa katselkaamme, häntä 
palvokaamme!

Poika on Jumalan sädehtivä kirk-
kaus, hänen olemuksensa kuva, ja 

hän ylläpitää kaikkea olemassa ole-
vaa sanansa voimalla.  (Hepr 1:3) 

Timoteuksen tulot tammikuusta 2013 marraskuun 
loppuun asti ovat olleet noin 4270€ kuukaudessa ja 
menot noin 3800€ kuukaudessa. Plussaa on kertynyt 
yhteensä 5214€ (3116€ v2012). Timoteuksen hallitus 
on tehnyt ehdotuksen Timoteuksen budjetiksi vuodel-
le 2014 ja toimittanut sen Lähetyshiippakunnalle. 

Ensi vuonna menot ovat yhteensä noin 58800 eur. 
Menoissa on mukana Luthersäätiö- ja Lähetyshiip-
pakuntamaksut. Aikaisemmin nämä menot eivät 
näkyneet budjetissa vaan katettiin “plussalla”. Kanna-
tuksen tarve vuonna 2014 on 4900 eur kuukaudessa. 
Se on noin 15% lisäys Timoteuksen nykyiseen kanna-
tukseen verrattuna. Tarttukaamme rohkeasti rukouk-
sin tähän haasteeseen!

Lähetyshiippakuntakokouksessa Lahdessa Risto-     
piispamme pohti oman kokemuksensa perusteella, mi-
ten lähetystyötä kannattaisi tehdä sellaisessa maassa, 
jossa ei ole kuultu ennen Jeesuksesta Kristuksesta: 
Neljä tai viisi työntekijää, joista kaksi olisi pappeja, olisi 
perustiimi, joka alkaisi pitää jumalanpalvelusta tässä 

kaukaisessa paikassa. Miksi juma-
lanpalvelus on niin tärkeä? Sen 
vuoksi, että lähetystyöntekijät 
eivät ole sankareita vaan ihmisiä, 
jotka itsekin tarvitsevat seura-
kuntayhteyttä ja puhdistusta 
synneistä. Lähetystyötä tehdään 
siis perustamalla seurakuntia. 
Siellä ihmiset saavat uskon lahjan ja syntinsä anteeksi 
Karitsan veren kautta. Tämä oli itselleni aivan huikea 
uskon näkymä - sitähän mekin olemme tekemässä!

Rahallinen kannatus on tarpeellista mutta tärkein asia 
Timoteuksessa ja Lähetyshiippakunnassa on Jumalan 
Sana. Messussa Jeesus Kristus ruokkii meitä ja antaa 
uskon. Uskon, joka näkee seimen lapsessa Immanuelin. 
Kristuksen. Karitsan. Syntien Sovittajan. Minun ja 
sinun. Perheidemme, lastenlapsiemme, Suomen kansan 
ja kaikkien kansojen. Uskon, joka tarrautuu Kristuksen 
armoon, ainoaan asiaan, joka kantaa läpi elämän ja läpi 
kuoleman.
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Vanha legenda kertoo, että Joosefin ja Marian 
lähestyessä Betlehemiä, viimeisillään raskaana ole-
valle Marialle tuli kova jano. Pitkän etsinnän jäl-
keen janoinen sai juodakseen raikasta vettä erään 
sepän pajasta, siellähän pitää olla aina vettä tuli-
kuuman taosraudan jäähdyttämiseksi. 

Vettä janoiselle tarjonnut seppä oli juuri jäähdyt-
telemässä takomiaan valtavan isoja nauloja ja Ma-
ria kysyikin, mihin tarkoitukseen nuo naulat tule-
vat. Seppä sanoi valmistavansa naulat kohta Betle-
hemissä syntyvän Messiaan myöhemmin 
tapahtuvaa ris- tiinnaulitsemista varten.   
	
 Pystymme kuvittele-

maan, miten järkytty-
nyt Maria olikaan sa-

nat kuultuaan. Syntyvän lapsen 
tien päässä odotti risti.

Jouluna juhlitaan kaikkialla vastasyntynyttä lasta 
seimessä makaamassa. Kuitenkin joulunkin pe-
rimmäisin viesti on, että Jumala syntyy ihmiseksi 
sovittamaan maailman synnin. Pitkäperjantai ja 
pääsiäinen ovat voimallisesti läsnä joulun sano-
massa. Parhaiten jouluvirsistämme tämän ajatuk-
sen viestittää meille virsi 6, lempivirteni. Siinä 
käydään läpi koko evankeliumi. 

”Käy kansa Herraasi vastaan, nyt kiiruhda riemui-
ten…, 

Hän saapuu taivaasta maahan, pois suuresta loisto-
staan ja köyhien lapsena talliin hänet oljille laske-
taan…., 

Hän saapuu Golgatan puuhun nyt Messias nauli-
taan. On maailman syntien tähden nyt kuoltava 
vanhurskaan…, 

Hän saapuu haudasta nousee ja voittonsa meille tuo 
ja kuoleman varjojen maahan pyhä aurinko loiston 
luo.”

Niin kuin Marian sydämen läpi kävi miekka jo 
synnytysmatkalla Betlehemiin, niin tulee miekan 
käydä meidänkin sydämiemme läpi kuunnelles-
samme jouluevankeliumia. Jumalan täytyi astua 
alas, syntyä ihmiseksi kärsimään syntiemme 
seuraukset, ylhäisen piti tulla alhaiseksi, jotta 
meidät, synteihin syylliset, voitaisiin julistaa va-
paaksi.   

Syntiinlankeemuksesta asti 
ihmisen täytyi Adamin lailla 
tunnustaa, että pelkään Sinua 
Jumala, siksi pakenen, koska 
huomaan olevani alasti ja pal-
jastettu sinun edessäsi. Joulue-
vankeliumissa meille kuitenkin 
saarnataan, että pelkäämisen 
aika on ohi, ”älkää peljätkö, sillä 
katso teille on syntynyt Vapahta-
ja, Kristus Herra, Daavidin kau-
pungissa”.

Immanuel, Jumala meidän kanssamme, makaa 
vaatimattomissa kapaloissa eläinten seimessä ja 
rohkaisee näin meitä olemaan Jumalan käsittä-
mättömän armon viestinviejiä. Meidän ei tarvitse 
katsella eikä vähätellä omaa mitättömyyttämme, 
koska heikoissa ja vähäisissä hän on oleva väkevä. 
Jumalan suuri salaisuus, armo ja rakkaus kätkeyty-
vät kapaloihin ja saviastioihin ja ne on tarkoitettu 
viestitettäväksi sydämestä sydämeen, kunnes Hän 
saapuu kirkkaudessaan ja kaikkien polvien on not-
kistuttava hänen edessään. 

Ne, jotka ovat Hänet torjuneet painetaan polvil-
leen, ja jotka ovat tässä ajassa polvistuneet Hänen 
eteensä syntinsä tunnustaen kohotetaan kirkkau-
teen. 

Jo katsele tytär Siion kirkkauttaan
 ja riemuitse ja kuuluta laupeuttaan.
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Kahtena edellisenä jouluna meidän 
perheessämme on ollut vauva. 
Vauvan kanssa joulu tuntuu joten-
kin erilaiselta. Läsnä on koko ajan 
konkreettisesti muistutus siitä, 
kuinka pieni ja avuton vastasynty-
nyt lapsi on. Vauva pakottaa muu-
tenkin keskittymään oleelliseen. 
Turhan hössötyksen ja ylisuoritta-

misen sijaan on pakko pysähtyä, kuunnella toisen tar-
peita ja olla läsnä. 

Ensimmäisenä jouluna Jeesus syntyi ihmiseksi. Pieneksi, 
avuttomaksi ja täysin toisista riippuvaiseksi, aivan kuin 
kuka tahansa vauva. Häntä oli kyllä odotettu, mutta 
kukaan ei ollut pessyt tallia putipuhtaaksi tai kuuran-
nut seimeä yötä myöten. Vieraatkin tulivat kutsumatta, 
toiset kesken töiden työvaatteissaan ja toiset taas var-
ta vasten matkalle lähteneinä, juhlapuvuissa ja lahjoja 
tuoden.  

Tänä jouluna meillä ei ole vauvaa. Sen sijaan aion 
käydä ihmettelemässä laulun lapsen tavoin niitä monia 
kirkon penkissä vanhempiensa sylissä nukkuvia pieniä 
ihmeitä, joista saamme yhdessä seurakuntanakin iloita. 
Tänä jouluna on heidän vuoronsa muistuttaa meitä 
siitä, kuinka pieneksi Jumala tuli tullessaan maailmaan. 

Tänä jouluna koetan muistaa, että joulu tulee kyllä, 
vaikka en ehtisikään siivota, leipoa, lähettää sataa jou-
lukorttia tai hankkia hienoja lahjoja. Ensimmäinen jou-
lukin tuli. 

Joulun Herra siunatkoon kaikkien pienten ja suurten 
askeleet jouluna ja tulevana Herran vuonna 2014!

Sua Jeesus katsomaan saanko tulla
luo seimen Daavidin kaupunkiin,

on kasvot lapsosen myöskin sulla
ja kädet pienoiset eikö niin.

 

Mä tietä kysyisin paimenilta,

kun maahan kaukaiseen saavuttais.
Jos pimentyisi ja tulis ilta, mua tähti

Jumalan johdattais.
 

Sun enkelvartios nähdä saisin 

ja lahjat viisaitten tietäjäin.

Sun pyhää kättäsi koskettaisin 

ja hiljaa kuiskaisin sulle näin:
 

Sua kiitän, Jeesus, mä lapsi pieni.
Sun ystäväsi kai olla saan?

Sun kanssas kulkea tahdon tieni
ja päästä kaupunkiin taivaan maan 

- Hilkka Luoma -

Timoteuksen seurakunnan pastori Janne Koskela on käytettävissäsi, jos sinulla on 
kysyttävää seurakuntaan liittyen, haluat ripittäytyä, keskustella hengellisistä 
asioista tai selvitellä oman elämän sotkuja ja umpikujia. Ota rohkeasti yhteyttä! 
gsm 050 3667747, email janne.koskela@luthersaatio.fi. Pastorin puhelinpäivystys- 
ajat: su klo 16-17.30, ke klo 10-12.
Pastori Jyrki Anttinen: gsm 040 - 5838042, email. jyrki.anttinen@luthersaatio.fi

Tiliyhteys : FI59 1023 3000 2354 52   viite 6363  Keräyslupa 2020/2011/3079 

Kiitämme:
Jumalan armon täyteydestä Kristuksessa 
sekä armonvälineiden osallisuudesta. 
Joulusta, pääsiäisestä ja helluntaista
Jumalan perheväen  yhteydestä koti-       
seurakunnassamme
Lähetyshiippakunnasta ja piispa Ristosta

Pyydämme:
Lepoa ja rauhaa joulunviettoon
Aikaa pysähtyä Kristuksen seimen ääreen
Siunausta työn suunnitteluun ja kaikkiin 
kohtaamisiin, viisautta ja johdatusta lähetys-    
hiippakunnan rakennustyöhön
Siunausta Janne- ja Jyrki-pastorille ja 

heidän perheilleen sekä Risto-piispalle ja 
vaimollensa Marja-Liisalle
Siunausta Typön perheelle etu-Aasiassa 
sekä Aitan perheelle Kaukasuksella.
Siunausta Jarai-kansalle ja muille vainor
tuille ympäri maan piirin.
Uskollisuutta vähässä ja palvelijan mieltä.
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      Messu joka sunnuntai klo 10.30. Tuulimyllynkatu 18

                             Jouluyön messu 24.12. Klo 23
                            Joulumessu 25.12. Klo 10.30

                      Tervetuloa!

Yhteystietoja

Joulu vauvaperheessäMarjo Koskela

Rukoile kanssamme!
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