Joulukirje Kärsämäelle 2021 kauneimpiin joululauluihin tai srk:n nettisivuille, eihän taaskaan tiedä, saako
laulaa korona pandemian aikana…

Laula ja lahjoita hyvää! Se on kauneimmat joululaulut vihkosen kansiteksti.
Nepalin kohdalla vihkosessa on kannustava kuva ja teksti, että yli 2000 syrjäseutujen lasta pystyi kummituen
avulla jatkamaan koulunkäyntiä pandemiasta huolimatta. On jaettu radioita, tehty äidinkielisiä radioohjelmia sekä tuotettu että painettuja ja nauhoitettuja opetusmateriaaleja. Vaikka nyt syys-lokakuussa jo
koulut ovat hissukseen avautuneet, on keskeytymisen vaara yhä suuri vammaisille lapsille ja monille tytöille.
Heillä on suuri riski joutua lapsityöhön tai lapsiavioliittoon koulun keskeytymisen seurauksena. Useimmat
koulut olivat enimmäkseen kiinni lähes puolitoista vuotta! Niin Nepalissa!

Lauluvihkon Nepalin laulu on Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen ”Pieni liekki. ” Kuinka hyvin se
sopiikaan sähköttömään vuoristoon. Kummioppilas tekee yhden lapun aurinkopanelin valossa kotitehtäviä.
Kummityö on valoa vammaisten lasten elämään, alakastisten Dalit tyttöjen syrjinnän vähenemiseksi ja
vammaisen opiskelleen nuoren työpaikan saantiin. Liekki, valo, toivo on ihme.
Me kaikki olemme liekkejä tukemalla Suomen Lähetysseuran työtä juuri nyt jouluna. Toisten auttaminen
tekee onnelliseksi, kirjoitettiin Helsingin Sanomissa muutama päivä sitten, se on totta koska onhan siinä
Jumala lähellä niin antajaa kuin saajaa. Lahjasi on tärkeä. Se usein muuttaa elämää. Tuo toivoa, terveyttä,
koulua ja turvallisuutta Himalajan lumien katveessa. Yhdessä parempi maailma, tasauksen iloa sinulle!

”Jouluna kastetaan 27 ihmistä”, kirjoitti Gorghan yhden pikku seurakunnan evankelista. Joulu kuten
pääsiäinenkin, on perinteisesti suurin kastejuhla aika maaseudun seurakunnissa. Beg Bahadur Tamang
sanoikin, että joulu ja pääsiäinen ovat suurimmat syyt kertoa evankeliumia muille. Jouluna Kristus lapsen
syntymä on toteutus vanhan testamentin ennustuksiin satoja vuosia ennen ja pääsiäinen on armon
täyttymys. Uusi testamentti sitten kertoo, kuinka Jeesus eli ja toimi tavallisten ihmisten keskellä ja heidän
kanssaan ja kauttaan. Hänen seuraansa kelpasi jokainen, sanoma kuului kaikille ehdoitta lapsesta
vanhukseen. Hänelle ei kukaan tänäänkään ole vieras tai arvoton, kaukana tai unohdettuna. Me kaikki
kelpaamme! Meitä kutsutaan uudestaan ja uudestasn.
Itse en ole päässyt Nepaliin 2019 joulun jälkeen pandemian vuoksi, onneksi yhteydet toimivat. Viimekeksi
puhelimitse vammaistyön koordinaattori Laxmi Shrestha kertoi, kuinka vammaisryhmäläinen oli saanut
myydyksi 2 vuoden aikana 18 porsasta laina alun jälkeen, 100 tipun kanala tuottanut munia ja
tomaatinviljelyllä selvitty koronasta, kun miehet eivät päässeet ulkomaille työhön kuten ennen. ”Paljon on
kiitokseen syytä”, hän kertoi. Näkövammainen Krishna Timilsina (kuvassa oranssipukuinen nainen) on
saanut maisterintyönsä loppuun ja lukee nyt valtion tenttiin päästäkseen valtion käräjäoikeuteen tuomarin
virkaan. Kuuro Raj Bahadur Budha aljkoi viittomakielen opettajana Mugussa ja on kesällä alkanut kuurojen
osaston lääniinsä. Dalit tyttö, Hira, joka sai aikanaan jalkaproteesin, on valmistunut sairaanhoitajaksi,
saanut työharjoittelupaikan kotilääninsä Mugun sairaalasta ja on aktiivi paikallisessa seurakunnassa
neuvoen myös terveyteen liittyvissä asioissa koko koronan ajan. Ja moni muu, hyvin moni muu. Palan
halusta käydä tapaamassa heitä ja ehkä ensi jouluna 2022 on tuoreet terveiset omin silmin nähtynä ja uusin
kuvin ja tarinoin. Hyvin kumppanijärjestöt toimivat ja vievät eteenpäin tietoa, taitoja ja toivoa.

Ostin ruukussa pienen joulutähden ja muistan suuret 3 metriset joulutähtipensaat joulukuussa
vammaisjärjestön pihassa ja maaseudulla. Kukat kuuluvat joulun juhlaan! Tähti kaikille!
Oman jouluni aloitti Helsingissa Händelin Messias oratoriolla Kallion kirkossa. Ihana suuri kuoro, hyvä
orkesteri ja puhuttelevat raamatun tekstit saivat sekä kyyneleet, että kylmät väreet, mutta ennen muuta
koskettavat sanat Jesajan ennustukset, kuinka neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja antaa hänelle
nimen Immanuel=Jumala meidän kanssamme! Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden.
Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä ja Rauhan ruhtinas. Ja enkelit sanoivat
paimenille: Älkää peljätkö, teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin. Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Kaikkivaltias hallitsee. Minä tiedän
lunastajani elävän, hän on noussut kuolleista ja elää. Kirkko täynnä pitkästä aikaa!

Ajattele : Tänä joulunakin moni kuulee tämän toivon sana ensimmäistä kertaa elämässään. Tänä jouluna
moni kokee välittämisen ja hyväksynnän ensimmäistä kertaa elämässään. Suurin lahja on Kristus itse.
Govinda Nepali sanoi: ”Ensimmäistä kertaa kun kuulin joulusta, minua kosketti, että hän tuli koko maailmaa
varten, myös meitä nepaleita ja minua alakastista miestäkin varten!” Laxmi sanoi: ”Vanhat ennustukset
tulivat todeksi Jeesuksessa, Jumalan suunnitelma toteutuu hänessä!” Surendra sanoo:” Älä pelkää on hyvä
sana koronan aikana meille Nepalissa, toivon sana, luotan siihen!”

Joulukirkosta kotiin 2019 Kathmandussa Patan Koinonian suuren picnikin jälkeen.( Jospa ensi jouluna jo on
kypärä vaimolla ja pojallakin, vaikkei laki niitä vaadikaan. )
Joululaulu vihkosen lopussa on haaste: Ryhtyisitkö kuukausilahjoittajaksi? Kärsämäellä vaivaisukko odottaa
kummilahjoituksia kirkon ovella! Nepalin lapset tarvitsevat sinua ympäri vuoden! Kiitos lahjastasi! Hyvää ja
rauhallista joulun aikaa 2021! Sytyttä kynttilöitä, laula jouluradion tahtiin, jos kirkkoon ei pääse, iloitse
perheestä ja jaa hyvästäsi!
Jouluterveisin entinen Nepalin nimikkolähettinne Kirsti Kirjavainen

Salaa kirkossa
Hira Nepali, Rugan kylästä, Mugusta kertoi 2019 joulukuussa minulle tarinaansa. Kerron sen sinulle nyt
jouluna 2021.
Hira on köyhän maanviljelijäperheen tyttö, Maili, eli kolmas syntymäjärjestyksessä. Tyttöjä on perheessä
kuusi ja viimeisenä odotettu poika. Hira eli Maili pääsi Suomen Lähetysseuran Dalit eli alakastisten tyttöjen
kummiryhmään ja pääsi jatkamaan koulua 6. luokalle. Kummityttönä hän sai 7 vuotta koulupuvun,
arkipuvun, kengät, repun, kirjat, vihkot, hygienia tarvikkeet, sateenvarjon ja aurinkopaneelin läksyjen
lukuun. Äkillisesti tapaturman vuoksi koulu loppui- Hira menetti toisen jalkansa maanvyöryssä vuorilla.
Elämänhalu ja toivo loppui. 14-v tyttö halusi kuolla. Ihmeellisesti saimme hankittua tytöllle jalkaproteesi ja
koulu jatkui. Hira alkoi myös käydä salaa kirkossa, pohtien miksi lähetys auttaa Dalit tyttöjä ja myös häntä?
Vaikka eivät tunne? Vaikka työtä on niin monenlaista muutakin köyhässä Mugussa? Miksi? Miksi?
Vastaus löytyi jumalanpalveluksen opetuksesta ja lauluista: ”Jumala välittää jokaisesta, Jeesus kohtasi
sairaat ja ja syrjityt ”samarialaisen naisen” kuin meidän Dalitit! Kirkko oli paikka, missä ei ollut syrjintää,
yhdessä muiden kanssa kuin ei missään muualla yhteiskunnassa. Kelpaan, olen arvokas, toivottu mukaan!”
Melkoinen kokemus syrjitylle 14 vuotiaalle! Eräänä lauantaina isäni seurasi minne menen ja jäi myös
ns”koukkuun ”, ihmeelliseen sanomaan joulu kirkossa! ” ”Hyvä oli siellä olla,” totesi Hiran isä,”ihmeellinen
on kirkon pääsanoma Kristuksen syntymästä maailmaa varten. Alattelepa, jos kuulisit joulusanoman
ensimmäistä kertaa? Mitä siitä ajattelisit?” Hiran isää koskeltti enkelten sanoma:” Älä pelkää!” Hän koki sen
omaan elämäänsä lohdullisena sanomana. Hiralle tärkeintä on aina ollut että kelpaa, saa tulla yhteen, tasaarvo ja syrjinnän loppu. Kirkossa ei ole eriarvoisuutta ei kastin, vamman eikä taloudellisen asian vuoksi.
Kirkko ei ole vain hyvin toimeentulevia varten! Usko, puhe ja teot ja käytös kuuluu yhteen.
2019 Hira oli jo toista vuotta sairaanhoitajakoulussa Kathmandussa, nyt vammaisjärjestömme
kummioppilaana. 2021 tammikuussa hän valmistui, sai väliaikaisen työpaikan kotilääniinsä Mugun
sairaalasta. Hän kirjoitti kesällä minulle: ”Sain mahdollisuuden parinsadan tytön kanssa opiskella toive
ammattiini sairaanhoitajaksi. Haluan auttaa heikompia, sairaita ja vammaisia Mugussa. Kerron myös kuinka
itsetunto, luottavainen jumalasuhde, armo, toivo ja rauha kuuluu myös terveyteen. Itse sen löysin pienestä
Mugun seurakunnasta. Kiitän teitä kummeja, vaikken teitä tunne enkä tiedä mitä sinulle joulun ilosanaoma
merkitsee. Ehkä se on syy myös sinun lähetysrakkauteesi!”

”Tämä vaijerikuva joen ylityksestä oli omalla koulumatkallani yläasteella. Nyt siinä on silta sisällissodan
pommitukset ovat unohtuneet. Turvallinen silta minulle työhöni päivittäin sairaalaan, turvallinen lapsille
kouluun ja kaikille matkoille(kuvan silta eri silta). Jeesus on kuin silta; yhteys meille rakastavaan Jumalaan,
turva elämässä. Siksi emme pelkää pandemian eikä ilmastonmuutoksen keskelläkään, vaan toimimme
vastuullisesti, rukoilemme Jumalalta viisutta ratkaisuihimme varustautumiseen ja koronan. Haasteita riittäämutta myös kiitollisuus aiheita on paljon. Joulun lapsi Jeesus on niistä alkulistallani. Jospa mahdollisuus
kuulla sanomaa ensi kertaa toteutuisi monille nepalilaisille tänä jouluna 2021. Itselleni se on !

