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Joulua kohti

"Sillä lapsi on syntynyt meille, Poika on meille annettu, jonka hartioilla
on herraus. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä
Jumala, iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas", Jes.9:5

Palasin juuri viimeiseltä syksyn reissultani Turusta. Siellä sain olla
parissa tilaisuudessa kertomassa työstäni ja Venäjällä vietetyistä
jouluista. Onhan ne olleet vähän erilaisia. 24 joulukuuta tavallinen arki
rullaa ympärillä ja ihmiset valmistautuvat joulun sijasta
vastaanottamaan uutta vuotta. Joulu sitten päättää uuden vuoden
juhlapyhät tammikuun 7. päivä. Monille tämä järjestys on myös näiden
juhlien arvoasteikko. Joulu on vain uuden vuoden jatke, mutta
kristityille toki sielläkin joulu on Vapahtajan syntymäjuhla. Omien
seurakuntalaistenkin joulu on erilaista. Kysellessä heidän
jouluperinteitä useimmat heistä vastaavat, että kaikkein tärkein traditio
heille on jouluaattoillan kynttiläkirkko ja ylipäätään kirkossa yhdessä
vietetty joulu. Jotkut sanovat koristelevansa kotia ja lapsiperheissä
jaetaan lahjoja. Samanlaista porkkanalaatikko-kinkkukulttuuria siellä ei
kuitenkaan ole. Lähettien kesken näitä rakkaita suomiperinteitä siellä
ollessa vaalimme, vaikkakin Novosibirskissä ollessa itsellekin kirkossa
yhdessä vietetystä joulusta tuli tärkeä.

Seurakunnassa on ollut innokkaita
nukketeatterilaisia. Rukoillaan, että
esitykset saavat tänäkin vuonna hyvän
vastaanoton. Kuva:Aitamäet.

Novosibirskin jouluihin on kuulunut tavalla
tai toisella yritys välittää Jouluiloa
ympärille. Tänä vuonnakin näin on. Ensi
lauantaina siellä vietetään markkinoita,
joihin intoa on ollut pitkin syksyä muun
muassa kynttilöitä askarrellen.
Toivottavasti kaikki mukana olleet pääsevät
paikalle ja voivat olla auttamassa myös itse
toteuttamisessa. Tässä on näyttänyt olevan
haastetta. Lauantaina ensiesityksensä saa
myös nukketeatteri, joka myöhemmin vie
Joulun sanomaa Karasjovan kouluun sekä
lasten tuberkuloosisairaalaan. Aattoillan
kynttiläkirkkoon usein tulee myös uusia tai
harvemmin kirkossa käyviä ihmisiä.
Rukoillaan, että näin voisi olla tänäkin
vuonna.

Rukousaiheita
- Joulun tilaisuudet niin
Suomessa, Venäjällä kuin
muuallakin maailmassa.
- Novosibirskin markkinat ja
nukketeatterikierros
Karasjovan koululla sekä
tuberkuloosisairaalassa.
- Rukoillaan, että enkelten
sanat: "Teille on syntynyt
Vapahtaja", saisi jokaista
koskettaa.
-Lepoa ja latautumista.

Kiitosaiheita
- Monella tavalla rikas syksyn
kierros eri puolilla Suomea.
Kiitos kohtaamisista
ja rohkaisusta, jota olen
erityisesti viime päivinä
saanut!
- Todellinen joulu, joka ei ole
kiinni olosuhteista!

Sydämellinen kiitos yhdessä
tehdystä matkasta kuluneena
vuonna! Kiitos rukoukseen
ristityistä käsistä sekä käsistä,
jotka ovat antaneet omasta ja
tehneet monenlaista hyvää
lähetyksen hyväksi! Kiitos <3
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Jouluun valmistautumista
Tänään Turun reissulta
palattua suunnistin
suoraan poikakerhon
pikkujouluihin. Olen ihan
iloinen siitä, että kerho
on pyörinyt tiistaisin ja
siellä on
käynyt kahdeksan poikaa,
tosin ei kaikki kerralla.
Tämän päivän retki
carting-radalle sai
kuitenkin kaikki mukaan.

Lahjoista suurin
Joulukalenterinani on tänä vuonna
toiminut Eila-lähettäjältäni saama Ann
Voskampin kirja, Lahjoista suurin. Se on
kuljettanut herkällä, syvällisellä tyylillään
Jeesuksen sukupuuta pitkin kohti joulua.
Yhtenä päivänä siinä oli ajatuksia
Jaakobin unessa saaman lupauksen
pohjalta.

"Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka

Tässä rohkeasti radalle starttaa ensikertalainen kummipoikani,
siskon poika, Niklas.

Oli hyvin vauhdikkaat tunnelmat, tosin niin on ollut muinakin kertoina,
tänään vähän toisella tavalla. Pojat tuntuivat tykkäävän kaasutella rataa
ympäri. Tein heille myös pienen tietokilpailun, jossa muun muassa
mietittiin, ketkä saivat ensimmäisenä kuulla syntyneestä Vapahtajasta,
kuka oli Jeesuksen isä ja miksi Jeesus syntyi tähän maailmaan. Enpä
ole aikaisemmin kertonut Jouluevankeliumia carting-radalla. Tänään
aukeni tällainen mahdollisuus.
Omaan kalenteriin mahtuu vielä muutama tilaisuus ennen joulua.
Perjantai-illaksi 13.12. suunnistan Keiteleelle kertomaan, mitä Siperia
on opettanut ja viikonloppuna olen kotiseurakunnassani Tervossa
launtaina lähetysmyyjäisten ja sunnuntaina saarnan merkeissä. Kaiken
muun ajan yritän saada taloamme johonkin kuntoon viimeisten
remonttihommien jäljiltä, jotta voisimme viettää joulua paremman
järjestyksen keskellä. Toivottavasti jotain olisi tapahtunut jo ensi viikon
tiistaihin mennessä, jolloin olemme kutsuneet väkeä kotiimme
seurakunnan jouluiseen piiriin.
Yritän tosin muistuttaa niin
itseäni kuin muitakin, ettei se ole
tärkeintä, onko kaikki tiptop, vaan
tärkeintä on Hän, joka tuli
tekemään meistäkin omalla
"tiptoppiudellaan" "tiptoppeja",
täydellisellä pyhyydellään ja
rakkaudellaan Jumalalle
kelpaavia. Sitä voi onneksi juhlia
kaiken sekamelskankin keskellä.
Jospa osaisi rimaa sopivasti
madaltaa. Olemme nimittäin aika
väsyneitä, ainakin perheen
naisväki. Joululahja toiveissamme
lukee varmaan meillä kaikilla
suurilla kirjaimilla LEPO, mutta
lukee siellä myös yhdessä vietetty
aika. Sitä perheen lapsetkin
Siskon poikien kanssa nappasimme jo yhden
tuntuvat eniten joululta
pienen kuusen koristeltavaksi. Kuva:isä.
odottavan. Remonttisotkun
Armollista ja siunattua Joulujuhlaa
keskelläkin on erityistä saada
valmistautua suomi-perhejouluun Sinulle Lahjoista parhaimman
muutaman vuoden tauon jälkeen. kanssa!
Lahjaa sekin.
Rakkain terveisin, Saara

ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan
enkelit kulkivat niitä ylös ja alas". Ja
Jumala lupasi Jaakobille unessa suuren
siunauksen:" Sinun ja sinun jälkeläistesi
saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille
maailman kansoille", 1. Moos.28:10-.
"Voit tuntea luissasi, kun joskus pysähdyt
hetkeksi–kuin elämä olisi portaikko, jota
et lakkaa kiipeämästä, loputtomiin
jatkuvat tikapuut...Näet Jaakob-unia
siitä, miten asiat voisivat olla. Ja tämä uni
muuttuu todeksi–se muuttaa kaiken
uupumuksesi epätodeksi:oikea
ihmeellinen uni on se, ettei mitään
tikapuita ole, mihinkään ei tarvitse kiivetä,
sillä Kristus laskeutuu alas noutamaan
sinua. Jeesus ei näytä sinulle portaita,
joita pitkin taivaaseen pääsee– Jeesus on
portaat taivaaseen. Jeesus tulee alas
maan päälle tehdäkseen itsestään Tien,
joka vie sinut taivaaseen", näin Ann
Voskamp.

Lähettävät tahot
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylän, Kallaveden,
Juvan, Oulunsalon,
Savonlinna, Tervon ja
Vesannon seurakunnat sekä
Turun Martinseurakunta
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Viitenumero kaikille tileille
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