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Kaivokselassa 19.12.2019
Tervehdys, ystävät ja sukulaiset!
Elämme adventin aikaa, joulu lähestyy päivä päivältä. Joulun odotus tuntuu jotenkin
erilaiselta kuin ennen. Enää joulun odotukseeni ei kuulu kiire ja monenlaiset valmistelut. Vähempikin riittää. Vietämme joulua lähinnä kahdestaan kotona. Tapaninpäivänä saamme Saulin perheen jouluvieraaksemme.
Piparintuoksua

Itsenäisyyspäiväviikonloppuna paistoimme ensimmäiset joulupiparit. Minulla oli
kaksi innokasta apulaista Tampereelta. Saulin pojat leipoivat, minä nostelin valmiit
pellille ja paistoin ne. Kolmas apulainen ilmaantui siinä vaiheessa, kun oli aika koristella juuri leivotut tuoksuvat piparit. Yhdessä Matti-vaarin kanssa pojat taiteilivat
sokerikuorrutus-koristeet. Ja sitten olikin valmista.

Kauneimmat joululaulut ja vapaaehtoisten joulujuhla
Toisenlaista valmistautumista ovat olleet erilaiset tilaisuudet seurakunnassamme.
Viime lauantaina osallistuimme ensin seurakunnan vapaaehtoisille järjestettyyn joulujuhlaan. Ja samana iltana Myyrmäen Virtakirkossa oli ”Kauneimmat joululaulut
-maratoni”, missä toimimme juontajina. Koko vihko laulettiin läpi alusta loppuun
saakka. Laulujen väleissä esittelimme seurakuntamme lähetystyötä sanoin ja kuvin.
Sunnuntaina iltapäivällä saimme naapurissa asuvan maahanmuuttajaperheen mukaamme Virtakirkon kansainväliseen Ystävämessuun. Sielläkin laulettiin joululauluja.
Virtakirkossa vietetään näitä Ystävämessuja kerran kuukaudessa. Aika usein mukana
on ollut kiinalaisia, mutta myös muista maista Suomeen muuttaneita. Tällä kertaa lauluja esittivät sudanilaiset kristityt. Messun jälkeen on yhteistä keskustelua teekupin äärellä. On mukava näin tutustua uusiin ihmisiin.
Vieras Japanista

Lauri kävi marraskuussa viikon neuvottelumatkalla Suomessa ja oli pari yötä meilläkin. Oli mukava tavata häntä ja saada kuulumisia Japanista. Velipojat tulivat viikonloppuna häntä tapaamaan. Sisarukset kävivät yhdessä syömässä etiopialaisessa ravintolassa Helsingissä.

Lähettien kotiväen päivillä Ryttylässä olimme syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Näillä päivillä on aina mukava olla mukana. Tapasimme muitakin lähetystyöntekijöiden vanhempia, mm. miniämme Asakon vanhemmat, Japanissa työssä olleet Pihkalat. Japani olikin näkyvästi
esillä, sillä mukana oli myös uusi, ensi vuonna Japaniin lähetystyöhön lähtevä perhe ja
vaimon vanhemmat.
Pyöräilykausi jatkuu

Täällä eteläisessä Suomessa lunta on ollut vain kahtena päivänä hetken ajan, mutta sitten se on taas sulanut. Kun muualla Suomessa on satanut lunta, täällä sataa vettä.
Niinpä ruoho vihertää kauniisti pihallamme. Se hyvä puoli lumettomuudessa ainakin
on, että Matti on voinut jatkaa pyöräilemistä. Nytkin tätä kirjoittaessani hän on pyörälenkillä jossain. Ja hyvä puoli on sekin, ettei ole liukasta, kun ei ole pakkasta ja lunta!
”Joulu tulee, hiipii hiljaa arkeen,
Tuo sieluun rauhan, toivon, vapauden.
Joulu tulee, hiipii hiljaa arkeen,
Tuo juhlamielen, kanssa kiitoksen.
Syntynyt on Vapahtaja ihmeellinen!”
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2020 teille jokaiselle,
Anna-Kaarina (ja Matti)
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Vapahtajamme Jeesus, niin monet ihmiset tarvitsevat apua ja tukea. Voimamme ja taitomme eivät riitä vastaamaan
kaikkiin haasteisiin, joita ympäröivä maailma ja sen ihmiset meille esittävät. Auta meitä osoittamaan tietä kohti sinua,
elämän lähdettä. Auta meitä kirkkona ja seurakuntana toimimaan yhdessä, jotta janoiset löytäisivät tien lähteelle.
Sanan aika, 3. adventtisunnuntain rukous

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

-

Vuodenaikojen vaihtelusta;
Jumalan hyvästä huolenpidosta;
Ystävistä, seurakuntayhteydestä;
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksista;
Siitä, että kirkot täyttyvät joulunaikaan;
Turvallisesta kotimaastamme;
Riittävästä terveydestä, mahdollisuudesta liikkua;
Matti on tähän mennessä pyöräillyt noin 4.400 km,
Anna-Kaarina runsaat 460 km.

-

Joulun ilosanomasta: Vapahtaja on syntynyt meille!

-

-

Lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa;
Siunausta oman seurakunnan lähetystyölle;
Oman seurakunnan työntekijöiden ja muiden
vastuunkantajien puolesta;
Viisautta Suomen hallitukselle tehdä vastuullisia päätöksiä;
Sodista ja levottomuuksista, kuivuudesta ja ruuanpuutteesta kärsivien ihmisten puolesta;
Maahanmuuttajien, heidän sopeutumisensa puolesta, suomalaisille kristityille halua tutustua heidän kanssaan;
Kristityille rohkeutta elää uskoa todeksi arjessa!

Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille;
Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen;
Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/
Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/

KUVIA ETIOPIANPALMUJEN SYKSYSTÄ 2019
(Kauneimmat Joululaulut ja Ystävämessu Myyrmäen Virtakirkossa; Lauri ja Jouni Kaivokselassa äitinsä kanssa;
Tampereen pojanpojat mummon kanssa; Tandem-retkellä vaarin kanssa; Syksyinen pyöräilykausi jatkui jouluun asti.)

