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Valokuva: Jarkko Viljanen

JOULUTERVEHDYS
Taas on yksi vuosi takanapäin ja edessä
valmistautuminen jouluun sekä uuteen vuoteen.
Olemme kiitollisia monella tapaa menneestä
vuodesta. Myöskin niistä vaikeuksista, joita vuosi
toi tullessaan. Vaikeuksien keskellä koimme, että
Jumala kutsui meitä katsomaan enemmän Hänen
poikaansa Jeesukseen, kuin omiin ongelmiimme.

Kiitosaiheita
- Vuosi 2018
- Ystävämme ja sukulaisemme
- Uuden kodin löytyminen
Joensuusta
- Jumalan hyvä huolenpito

Rukousaiheita
- Virkistävää joulunaikaa
- Voimia ja viisautta viimeiseen
puoleen vuoteen Etiopiassa

Toki tämä ei ole niin helppoa, koska ihminen
helposti haluaa vain murehtia kohtaloaan. Meille
tämä on ollut hengellisessä mielessä vuoden
tärkeimpiä opetuksia ja asia, jota opettelemme
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Jeesus sanoo: ” Minä olen hyvä paimen, oikea
paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden
puolesta.” ( Johannes 10:11)

edelleen.
Jumala on hyvä, sen voimme todeta vuodesta 2018.
Meille oli jo pitkän aikaa tiedossa, että olemme pian
muuttamassa takaisin Suomeen. Joulutervehdystä
kirjoittaessa olemme erityisen kiitollisia siitä, että
saimme myytyä syksyllä Lahden asuntomme ja sen
myötä meille aukesi mahdollisuus uuden kodin ostamiseen Joensuusta. Niinhän siinä sitten kävi, että
marraskuun lopussa saimme ostettua perheellemme
kodin. Ostoprosessi oli meille osoitus Jumalan
hyvyydestä, niin ihmeellisellä tavalla asiat järjestyivät. Kiitos teille myös esirukouksista asian puolesta.
Marraskuussa saimme käydä tutustumassa myös lasten kouluihin Joensuussa ja saimme sovittua asioita liittyen heidän koulunkäyntiinsä.
Jumala on hyvä, tänäkin jouluna saamme kiittää
Jumalaa Hänen hyvyydestään ja erityisesti Hänen
suurimmasta lahjastaan meille. Jeesuksesta
Kristuksesta, joka tuli tähän maailmaan meidän
vuoksemme, kertomaan hyvän uutisen syntien
anteeksiannosta ja iankaikkisesta elämästä.

Kansa, joka pimeydessä
vaeltaa, näkee suuren
valon. Niille, jotka
asuvat kuoleman varjon
maassa, loistaa
kirkkaus. (Jesaja 9:1)
Sillä lapsi on syntynyt
meille, poika on
annettu meille. Hän
kantaa valtaa
harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen
Neuvontuoja, Väkevä
Jumala, Iankaikkinen
Isä, Rauhan Ruhtinas.
Suuri on hänen
valtansa, ja rauha on
loputon Daavidin
valtaistuimella ja hänen
valtakunnassaan.
Oikeus ja vanhurskaus
on sen perustus ja tuki
nyt ja aina. Tämän saa
aikaan Herran Sebaotin
pyhä kiivaus. (Jesaja 9:
5-6)

Hyvää joulua toivottaen, siunaukella,
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden
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