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Ensimmäisenä  jouluna  Jumala  lähetti  meille
suurimman  ja  kalleimman  joululahjan,  oman
Poikansa Jeesuksen!

Siitä hetkestä alkoi uudenlainen antaminen. Ihmiset
alkoivat  antaa,  koska  olivat  saaneet  niin  paljon
Jumalalta! Maria ja Joosef antoivat Jeesukselle äidin
ja isän sylin, rakkauden ja huolenpidon. Enkeli kertoi
ihmisten  arvoasteikossa  vähäisille  paimenille
ilouutisen:  ”Tänään  on  teille  Daavidin  kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra!” Paimenet
löytäisivät  hänet  itselleen  tutuista  halvoista
olosuhteista  -  tallin  seimestä.  Samassa  siihen
ilmestyi suuri taivaallinen sotajoukko joka
ylisti Jumalaa sanoen: ”Jumalan on kunnia
korkeuksissa  ja  maan  päällä  rauha
ihmisillä,  joita  hän  rakastaa.” Paimenet
lähtivät  kiireesti  Betlehemiin,  löysivät
Marian ja Joosefin sekä lapsen seimestä,
niin  kuin  heille  oli  kerrottu.  Paimenillakin
oli  jotain  annettavaa:  ilouutinen
ihmiskunnalle,  se,  minkä  he  olivat  juuri  kuulleet
enkeliltä! Sen he kertoivat ja paluumatkalla kiittivät ja
ylistivät  Jumalaa! He saivat olla kunniavieraina tässä
juhlahetkessä!

Tämä  lähestyvä  juhlahetki  oli  pantu  merkille  jo
joitakin aikoja sitten itäisillä mailla. Kolme kuningasta
oli  lähtenyt  liikkeelle  ja  tulivat  nyt  tähden
johdattamina  kumartamaan  tätä  juuri  syntynyttä
Kuningasta! Kun tähti pysähtyi sen paikan kohdalle,

missä Jeesus oli,  heidät valtasi suuri  ilo.  He tulivat
sisään,  heittäytyivät  maahan  ja  ”kumarsivat  lasta,
avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja:
kultaa,  suitsuketta  ja  mirhaa.” He osoittivat  hänelle
kunnioitustaan  jollaista  osoitetaan  vain  itseään
arvokkaammalle.

Monta  muutakin  ihmisten  taholta  tapahtunutta
antamista  on  tarvittu,  että  tämä ilouutinen on tullut
meille saakka. Mikään niistä ei ole ollut liian vähäinen
Herralle.  Hän  otti  vastaan  senkin,  ettei  heille  ollut
tilaa  majatalossa,  oli  kuitenkin  tilaa  tallissa  ja
seimessä,  jotka  heille  annettiin  majapaikaksi.

Kuninkaita  tuli  kolme,
jokaisella oli jotain erilaista
tuotavaa  Jeesukselle.
Heidän  antamiaan
rikkauksia tarvittiin Egyptin
pakovuosina.  Paimenten
aloittama  ilosanoman
kertominen jatkuu edelleen

tämän ajan ihmisille. Meillä on tässä oma  Jumalan
suunnitelmiin  kuuluva  tehtävämme.  Se  on  tärkein
elämämme tehtävä! Yhdessä -periaate toimi silloin ja
on  yhä   voimassa:  Joosef  ja  Maria  yhdessä,
paimenet  lähtivät  yhdessä,  kuninkaat  saapuivat
yhdessä ja nyt:  seurakunta yhdessä.  Yhdelläkin on
väliä,  jokaisella  on  jotakin  annettavaa,  olkoon  se
vaikka  vähäinenkin.  Se  nousee  arvoon
arvaamattomaan  Jeesukselle  annettuna,  yhdessä
toisten kanssa!

ILOISTA JOULUA suurimman lahjamme Jeesuksen ja 
toistemme seurassa, yhteistyöstä ja vuodesta kiittäen!

Jukka Hammarén

Onko sähköpostiosoite tai
yhteystietosi muttuneet?
Lähetä ajan tasainen tieto

KIITOS!
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Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle... Mark. 1:1

Keräyslupa Poliisihallitus  3.8.2016 No RA2016/385.  Keräysalue Suomi
lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräysaika 3.8.2016-31.7.2018

Lahjoitetut varat käytetään viitetiedon mukaisesti Palatsiseurakunnan 
toimintaan, lähetystyöhön ja Jukka Hammarénin tekemän hengellisen 
työn tukemiseen. Lisätiedot www.palatsi.net

Tule Pyhä Henki -tilaisuudet 7.1.3018 alkaen su 
klo 16: Nekalan srk-tatalo, Kuoppamäentie 23, Tre 
Bussi nro 10, Keskustori – Kaukajärvi. Pysäkit ovat srk-
talon kohdalla. Parkkipaikat pihassa. 

Bussien lähdöt sunnuntaisin Keskustorilta ja Kaukajärveltä 
tasa- ja puolitunnein (00  ja 30). 
Viimeinen lähtö klo 22.30
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Kuulumisiamme vuoden varrelta
Taloremonttimme jatkuu ja jatkuu. Tänä vuonna reilusti löysempi
tahti.  Nyt  jouluviikolla  on  menossa  saunan  uusiminen  apen
avustuksella.  Puuhaa riittää seuraavallekin
vuodelle.

Kesän  olimme  -  aina  kun  mahdolista  -
Siuron vuokramökillä eikä remonttiin
paljoa paneuduttu.

Jukka  otti  usein  kyytiä  auton  oikeanpuoleisella  etupenkillä.
Aikaannsaanoksena kolme ajokorttia. Taisi olla hiukan uudempi
ja vähän japanilaisempi kulkupeli mut väri...

Kesän lopulla saattelimme veteraani isä-Reinoa taivaan kotiin, kiitollisina yhteisistä vuosista. 

Benjaminin  opiskeluun  kuului
alkusyksyn  työharjoittelu  meidän
talon remontoinnissa.

Jeminan  yo-kirjoitukset  ovat
loppusuoralla.  Seuraavia  kirjoituksia
odotellessa syntyy sukkia.

Maija  hoitelee  Meeriä  kotona  ja
samalla syntyy joitain käännöksiä TV7 -kanavalle. 

 Ville suunnittelee jotain jossain – insinöörin töissä siis.

Mikon työt liikkuivat eri puolilla Suomea. Vapaa-ajalla
esim. Utulassa viljankuivaamon korjaustöissä ja puimurin
valoremontissa.

Sari  kokkailee  usein
sunnuntaikeittoja  yhteiseen
jakoon.  Mikä  se  sunnuntaikeitto
oikein on? No, ei vakireseptiä.

Jukka puuhaili loppusyksyn mm. Kristuspäivän
taustalla ja tapahtumassakin riitti liikuntaa.

KIITOS tästä vuodesta, joulurauhaa,
onnea ja siunausta tulevaankin vuoteen!   t.  Jukka ja Sari


	Joulukuu 2017

