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Adventin aika
Adventin aika alkaa, niin sanotaan kalenterissa.
On hanget korkeat nietokset eikä kun Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa, järven
aalto jäätynyt talvipakkasessa. Ei todellakaan ole näin kuten nuo laulut kertovat. Paremmin
sopisi No onkos tullut kesä, vaikka ulkona on koko päivän pimeää aamusta iltaan. Kalenteri ei
kerro, että tuleeko talvi juuri tiettynä päivänä eikä kesäkään monen mielestä tullut ollenkaan.
Aika kulkee eteenpäin, päivät ja viikot vierii silmien ohitse ja me niiden mukana elämme elämäämme, oli sää millainen tahansa.
Erään kaupan aulassakin rakenneltiin, jotain jouluun liittyvää, koska kalenterissa
kuulemma ”luki”: joulu on kohta. Kalenterin avulla voimme suunnitella tätä hetkeä, huomista
tai tulevaa.
Marraskuu on lopussa ja joulukuu alkaa, adventin aika alkaa. Odottamisen aika alkaa,
joulun odotus, jo tutuksi tulleen juhlan odotus. Odottaminen voi tuntua monissa asioissa hankalalle, pitkästyttävälle ja uuvuttavalle. Ei malttaisi laskea kuukausia, viikkoja, päiviä, tunteja ja
minuutteja. Ei pelkästään lapsille ole vaikeaa odottaa vaan myös me aikuiset olemme kärsimättömiä. Odotamme liikenteessä, virastoissa, puhelimessa ja kaupoissa. Uutta usein odotetaan ihan jonoksi asti, mitä kauppakeskusten avajaisiin on uskominen. Saa ainakin ilmaisia ämpäreitä ja avajaisten huumaa sen täydeltä. Onko odottaminen silloin sen arvoista... ämpärinkö
arvoista? Aika halpaa, uskallan sanoa ja arvotonta. Mikä voisi olla arvokkaampaa tai kallisarvoisempaa?
Lasten joululahjatoiveet voivat lasten omasta mielestä olla maailman tärkeimpiä ja
arvokkaimpia. Aikuiset eivät aina ole samaa mieltä heidän kanssaan, vaikka niitä halutaan toteuttaakin melkeinpä hinnalla millä hyvänsä. Lapsia ja miksei meitä aikuisiakin on hyvä ohjata
myös arvostamaan muutakin kuin materiaalia, enemmän sitä mitä rahalla ei saa tai minkä arvoa
ei voi rahassa mitata.
Joulussa on jotain sellaista mitä ei voi rahalla saada eikä sen arvoa mitata. Meidän ei
tarvitse jonottaa sen tähden eikä olla kärsimättömiä. Riittää, kun sydän on avoimena vastaanottamaan. Adventin aikana voimme askel askeleelta matkata kohtaamaan sen maailman arvokkaimman ja kallisarvoisimman lahjan. Sen lahjan, jonka Jumala antoi maailman kaikille kansoille.
Lasten tulisi jokaisen saada kuulla tuo ihmeellinen kertomus Jeesuksen syntymästä
ja siitä miksi Jeesus tuli ihmisten pelastajaksi. Haluaisin, että kaikki vanhemmat antaisivat sen
mahdollisuuden ja kokemuksen lapsilleen. Se on tärkein osa kristillistä perintöämme lapsille
ja heidän oikeutensa.
Maltetaan vielä hetki adventtikalenterien luukkujen avautumista, neljän adventtikynttilän syttymistä vuorollaan sekä kauneimpia lauluja soivan. Tulee se hetki, kun saamme
tietää sen suurimman, arvokkaimman lahjan, joka sai nimekseen Jeesus.
Joulu tulee, hiipii hiljaa arkeen, tuo sieluun rauhan, toivon, vapauden.
Siunattua adventin aikaa kaikille!
-Eija Kinnunen

