
Hei vuonna 2011 

Niin kuin lupasin, kerron jotain joulunpyhistämme Norjassa. 

Useimmiten menemme kotiin Yhdysvaltoihin jouluksi ja uudeksi 

vuodeksi. Vuonna 2005 vietimme kuitenkin joulunpyhät 

Suomessa, Loviisassa, Petri ja Tea Latvalan kotona. Joidenkin 

mielestä Suomi on joulumaa. Pohjois-Suomessa on kutakuinkin 

arktiset olosuhteet, samoin kuin Kanadassa. Siellä kasvatetaan 

poroja ja joulukaupunki sijaitsee lähellä Rovaniemen kaupunkia. 

Petri ja Tea sitä vastoin asuvat Suomen etelärannikolla ja joulu 

siellä on paljolti samanlainen kuin eteläisessä Uudessa 

Englannissa. Joskus siellä on lunta, joskus ei. Petri ja Tea tekivät 

joulusta hyvin lämpimän ja kotoisen. Me neljä vietimme päivän 

Tero ja Pia Lalun ja heidän lastensa kanssa. Pia on hyvä kokki ja 

hän teki loistavaa työtä leipoessaan tyypillisiä suomalaisia 

joululeivonnaisia joulunpyhiksi, pidän tästä joululeivonnaisesta 

todella paljon.  Se on kroissantin tapainen tähti, jossa on neljä 

sakaraa ja luumuhilloa keskellä. Söin luultavasti enemmän kuin 

oman osuuteni. Muuten päivällinen oli paljolti samanlainen kuin 

Amerikassa, paitsi yhtä tärkeää yksityiskohtaa. Ei kalkkunaa. 

Kalkkunat ovat erittäin kalliita Suomessa, niin kuin 

huomasimme yhtenä Kiitospäivänä, kun meillä oli vieraita 

käymässä kotona Lahdessa ja ostimme niitä kaksi kappaletta. 

 

Niin kuin 2005 oli ensimmäinen joulunaikamme Suomessa, 

2010 oli ensimmäisemme Norjassa. Ja kuten silloinkin, jäimme 

ja nautimme jouluajasta. Jouluna osallistuimme joulujuhlaan 

Harstadin kirkossa. Se oli jollain tavalla hyvin tutunomainen ja 

toisaalta taas aivan erilainen. Joululauluja laulettiin, myös 

englanniksi. Joulukertomus luettiin. Mutta näetkö pienen tytön? 

Hän ilmestyi enkelinä kantaen kynttilää, joka edusti enkeleitä, 

jotka ilmestyivät valaisemaan taivasta yönä, jolloin Kristus 

syntyi. Hän lausui perinteisen norjalaisen rauhan ja Jumalan 

hyvän tahdon ihmisiä kohtaan -julistuksen ja jakoi piparkakkuja. 

Tavallisten nyyttikestien sijaan jokainen toi erilaisia leipiä 

siivutettuna ja eri tavoin päällystettynä kalan, naudanlihan, 

kinkun, juuston, kananmunan, hedelmien tai viipaloitujen 

kasvisten yhdistelmillä. Kokeilimme useampia eri yhdistelmiä ja 

pidimme useasta niistä. Jälkiruoaksi he tarjosivat perinteistä 

hyytelömäistä suklaavanukasta, jonka päälle kaadettiin paksua 

kermaa. Siellä oli myös punaista marjakastiketta vaniljakiisselin 

kera ja piparkakkuja. Kaikki oli todella hyvää. 

 

Joulupäivällisellemme huomasimme, että kalkkuna on Norjassa 

suunnilleen saman hintaista kuin Valloissa. Se oli yllätys, koska 

hintataso Norjassa on ylipäätään paljon korkeampi kuin 

Suomessa. Niinpä meillä oli kalkkunaa, karpaloita, 

perunamuusia ja paistikastiketta ja hampurilaistäytettä. Täyte 

on vanha resepti, joka on kulkenut Debbyn suvussa. Debby 

kokeili perinteistä norjalaista riisivanukasta 

mansikkakastikkeella. Nautin siitä. Kokin odotetaan sujauttavan 

yhden mantelin vanukkaaseen. Kuka tahansa löytäisi mantelin 

vanukkaastaan saisi palkinnoksi ”Mantelipalkinnon”.  

Ruotsissa he menevät naimisiin tai saavat lapsen tulevana 

vuonna. Norjassa he saavat pienen suklaa- tai 

marsipaanipossun. Tai he saavat avata lahjansa ensimmäisenä. 

Kuulin jonkun sanovat, että palkinto on siivous ja tiskaus. Ha.  

 

Se on, mitä minä saan. Se, mitä kaipasin tänä vuonna oli 

omena- tai jauhelihapiiras. Tilaan ne täksi vuodeksi, kun 

olemme kotona Valoissa jouluna. 

 

Uuden vuoden illaksi menimme vuokraisäntämme kotiin. 

Hän ja hänen vaimonsa vetävät heidän kotonaan 

kokoontuvaa Raamattupiiriä, ja he ovat osa seurakuntansa 

johtoa. Myös heillä oli kalkkunaa, perunamuusia ja 

erinomaista lohta sekä lajitelma erilaisia vohvelitötteröiden 

tapaisia jälkiruokia sekä todella hyviä kakkuja. Keskiyöllä 

kävelimme heidän talonsa yläpuolella olevaa tietä kirkon 

pihalle, kukkulan laelle. Katselimme sieltä, miten 

ilotulitusraketteja ammuttiin joka suunnalla, mihin vain 

katsoitkin, noin puolen tunnin ajan. Olemme saaneet useita 

hyviä ystäviä ja nauttineet pyhistä hyvin paljon.  

 

Aurinkoinen vuorikuva oli matkalla Ruotsia kohti 

marraskuussa, viimeisellä kokousmatkalla Suomeen ennen 

joulunpyhiä. Siihen aikaan oli vielä paljon auringonpaistetta, 

kuten näette. Seuraava kuva on ikkunastamme Harstadissa, 

Norjassa 23. joulukuuta. Siinä vaiheessa emme olleet 

nähneet aurinkoa ehkä jo yli kymmeneen päivään ja tämä 

oli tuon päivän valoisin hetki. Tänään on tammikuun 17. ja 

olin toivonut näkeväni auringon tänään, mutta se ei vielä 

nouse riittävän korkealle, jotta voisimme nähdä sen sieltä, 

missä asumme. 

 

Huomaa Debby nauttimassa kupillisesta kahvia, kun hän 

rentoutuu keinutuolissa Tarja ja Ilkka-Matti Ahon kotona 

Muuramessa, Suomessa. Meillä on ollut paljon todella hyviä 

hengellisiä kokouksia heidän kotonaan. He ovat loistava 

isäntäpari, jotka ovat aina saaneet meidät tuntemaan 

itsemme tervetulleiksi. 

 

Jäljelle jäänyt kuva on ikkunastamme Harstadissa. Monina 

aamuina me näemme näitä satumaisia auringonnousuja, tai 

pitäisikö minun sanoa tässä vaiheessa vuotta, melkein 

auringonnousuja. Odotamme näkevämme auringon taas 

parin päivän päästä. 

 

Odotamme myös näkevämme Jumalan Pojan korotettuna 

tässä kaupungissa ja muissa kaupungeissa Pohjois-

Norjassa. Kristilliset kirkot täällä ovat suurimmaksi osaksi 

pieniä, toiset niistä kuitenkin sykkivät elämää. Rukoilkaa, 

että Herra rohkaisee ja vahvistaa heitä tehtävässään voittaa 

kadotetut täällä. Ja rukoilkaa, että Herra antaa meille 

uskallusta olemaan todistajina tällä alueella, mutta myös 

varustamaan uskovia olemaan hedelmällisempiä ja 

nousemaan Hengen voimassa muuttamaan tämän alueen 

Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Tässä kuussa 

aloitamme viisiosaisen kurssin aiheena parantuminen ja 

evankeliointi. Odotamme Herran liikkuvan voimallisesti niin 

niiden kautta, jotka osallistuvat kuin monien muiden, joita 

he saavuttavat Kristukselle. 

  Ylistys Jumalalle Hänen valtavasta rakkaudestaan! 

  Kevin & Deborah Martin  


