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Joulunodotusta
Vaikka kuvasta on ehkä vaikea tunnistaa tulevan joulun odotusta, niin sitä on
kyllä perheessämme ilmassa, myös aikuisilla. Syksy on ollut työntäyteinen
meillä aikuisilla ja lapsilla on ollut koulunsa ja harrastuksensa. Olemme myös
sairastelleet syksyllä melko paljon, niin on kiva odottaa tulevaa joulua, joka
toivottavasti saa meidät rauhoittumaan.
Ennen joulua ohjelmaa sitä vastoin riittää. Tanialla on lasten pyhäkoulun
näytelmän vastuut, Mikalla muutama saarna ja lisäksi suunnittelemme jo
vuotta 2018. No, väliin mahtuu muutamia mukavia hengähdystaukoja, kuten
kauneimmat joululaulut sekä nyyttikestit sen jälkeen suomalaisten kesken.
Tuntuu mukavalta valmistautua jouluun myös täällä asuvien suomalaisten
kesken.
Olemme menneestä vuodesta kiitollisia. Olemme saaneet kokea Taivaan Isän
huolenpitoa monissa asioissa ja olemme olleet kiitollisia siitä, että olemme
saaneet edelleen asua ja työskennellä täällä Etiopiassa. Samalla olemme
kokeneet voimakkaasti kuinka Jumala on saanut muokata myös meitä, me
emme ole ainoastaan olleet antamassa ja jakamassa evankeliumia eteenpäin,
vaan Jumala on myös kasvattanut ja siunannut meitä. Rukoilemme, että
Hänen alkamansa työ saisi kantaa elämässämme hyvää hedelmää myös
jatkossa.
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”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” Johannes 3:16

Jouluhan on monella tapaa odotuksen aikaa. Odotetaan yhdessäoloa, hyvää
ruokaa, joulahjoja (tottakai) jne… Sitä kaikkea kannattaa odottaa ja
valmistautuminen jouluun on myös hienoa, koska siihen liittyy jonkin
suuremman odottamisen jännitys. Meillä lapset odottavat erityisesti joulua
suklaakalenterin muodossa ja he tietävät tarkalleen kuinka monta päivää
jouluun on.
Joulu voi olla myös jonkin uuden alku. Se voi olla myös hengellisessä
elämässä uuden alku. Jumala on valmis alkamaan kaiken uudelleen, vaikka
tämä vuosi olisi ollut kuinka vaikea ja hankala tahansa. Kaiken keskellä
Hänen suunnitelmansa on hyvä, sinun parastasi tarkoittava ja oikea. Kuten
Hän tarkalleen tiesi milloin oli oikea aika Jeesuksen tulla tähän maailmaan,
niin Hän tietää tarkkaan mikä on parasta sinulle tänä jouluna samoin kuin
vuonna 2018. Tähän luottaen toivotamme teille ystävämme hyvää joulua sekä
kiitämme samalla kaikesta tuesta ja ystävyydestä, jota olemme saaneet kokea
taholtanne kuluneen vuoden aikana.

Joulunsanoma ja
anteeksianto
Tänä vuonna olemme
pohtineet paljon
anteeksiantoa johtuen
Etiopian levottomuuksista.
Niiden eräs merkittävä syy on
voimakkaassa
heimoajattelussa, jossa
vanhoja muistellaan ja uuden
alun mahdollisuutta naapurin
kanssa lähestulkoon
vähätellään. Ja valitettavasti
edes kristityt eivät ole tässä
olleet hyviä esimerkkejä
lähiympäristössään, vaan
hekin haluavat ottaa oikeuden
omiin käsiinsä.
Anteeksiantamus, jota joulun
evankeliumi myös julistaa ja
joka tapahtuu sydämen
tasolla olisi paras lääke tähän
tilanteeseen. Muistattehan
erityisesti Etiopian kristittyjä
sekä kirkkoja, että he
haluaisivat olla eturintamassa
antamassa anteeksi ja siten
välittämässä sanomaa rauhan
ruhtinaasta Jeesuksesta
Kristuksesta.

Jouluterveiset myös Limun kummilapsilta

”Hän otti kantaakseen monien
synnit, hän pyysi
pahantekijöilleen anteeksi”
(Jesaja 53:12)

Siunattua joulua sekä uutta vuotta 2018!
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