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Joulutervehdys Etiopiasta! 
 
Addis Abeba, 27.11.2007 Adventin aika alkaa olla käsillä! Aurinko paistaa kirkkaasti, ja linnut laulavat. Uusi  

kotiapulaisemme Aster totesi eilen, että Etiopian ortodoksikirkon joulupaasto on juuri 
alkanut; joulua täällä vietetään vasta tammikuun puolella. Täällä ei ole jouluvaloja, ei 
kauppojen joulumyyntiä. Tosin uuden vuoden juhlan kunniaksi syyskuussa ripustetut 
juhlavalot valaisevat edelleen kaupunkia. Kyllähän ne jouluvaloistakin käyvät! 
 

Kirkkovuodesta kirjoittaa Wilfred Stinessen hartauskirjassaan ”Tänään on Herran päivä” (1.12.): 
 

”Inhimillinen elämä rakentuu rytmiin. Rytmiin kuuluu aina vahvojen ja heikkojen ai-

kojen vaihtelu. – Kirkkovuosi tarjoaa kiinteän rytmin, jossa on katumuksen ja riemun 

aikoja, arkipäiviä ja sunnuntaipäiviä, tavallisia viikkoja ja erityisiä viikkoja - esimer-

kiksi pääsiäisviikko. Meistä itsestämme riippuu, tuleeko tästä rytmistä pelkkää tarkoi-

tusta vailla olevaa kaavaa vai saako se innoittaa ja kannustaa meitä entistä palavam-

min sitoutumaan Jumalaan. – Kirkollisten juhlien tasaisessa kierrossa saamme koko 

ajan tilaisuuksia tunkeutua syvemmälle Jumalan mysteereihin…Kun jouluna näemme 

Jeesuksen karussa seimessä, aavistamme jo jotain rististä. Jokainen juhla vie meidät 

kristinuskon mysteerin täyteyteen… Jumala on ykseyttä moninaisuudessa.” 

 

Mekane Yesus -kirkossa tämä kirkkovuoden rytmi tulee usein heikosti esille. Esimer-
kiksi kirkkovuoden tekstit ovat varsin harvoin saarnateksteinä. Jo tästä seuraa, ettei 
Stinessenin mainitsema kiinteä rytmi pääse toteutumaan seurakunnan opetuksessa.  
Tätä kirkkovuoden selkeää rytmiä huomaan usein kaipaavani jumalanpalveluksista. 
 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
 
 

11- 2007 
Marraskuu 

 



Uuden suunnittelua -  Tähän aikaan vuodesta toimistolla tehdään toimintasuunnitelmia uudelle vuodelle. 
menneen arviointia Samalla katsotaan kuluneeseen vuoteen ja kirjoitetaan erilaisia toimintakertomuksia ja 

raportteja. Perhetyön tiimin palavereissammekin nämä kysymykset ovat olleet esillä 
useamman kerran. Pyrimme kokoontumaan viikoittain miettimään työn kysymyksiä.   
– Yllämainittu vahvojen ja heikkojen aikojen vaihtelu näkyy selkeästi myös työssäm-
me. Jotkut asiat sujuvat hyvin, toisiin taas kompastumme jatkuvasti. Mutta sitähän 
elämä juuri on! Ei aina voi olla auringonpaistetta, vaikka Etiopiassa turisteille niin 
mainostetaankin: ”Kolmetoista kuukautta auringonpaistetta!” 
  

Ystäviä vieraina Marraskuun alussa saimme pitää vierainamme hyviä ystäviämme Marja-Liisa ja Heik- 
ki Penttistä, jotka ovat pitkään olleet täällä Fidan (ent. Vapaa Ulkolähetys) lähetteinä. 
He tulivat nyt eläkeläisinä vapaaehtoistyöhön kolmeksi kuukaudeksi lounaiseen Etio-
piaan. Penttisten kanssa harrastimme elämysmatkailua, kun teimme kahden päivän 
retken Addis Abebasta pohjoiseen kukkaniittyjä katsomaan. Kukka-aika oli kyllä jo 
vähän ohi, mutta vuorimaisemat olivat mahtavia joka tapauksessa. Paluumatkalla 
ajoimme noin 100 km:n matkan tiheässä sumussa. Siinä ei maisemista ollut enää tie-
toakaan. Näkyvyys vaihteli 20–50 metrin välillä. Välillä jo tuli epätodellinen olo, kun 
ei nähnyt mitään eikä oikein tiennyt, ollaanko edes oikealla tiellä! Turvallisesti pää-
simme sieltäkin takaisin. Moista kokemusta meillä ei aikaisemmin ole ollutkaan. - 
Joulun jälkeen olemme suunnitelleet käyvämme Penttisiä tervehtimässä. Emme ole 
tuolla etelä-Omon alueella aikaisemmin käyneetkään. 

 
 
 Teille kaikille, ystävät, sukulaiset, lähettäjämme nimikkoseurakunnissamme,  

haluamme toivottaa oikein hyvää adventin aikaa ja joulujuhlaa!  

Kiitos muistamisista eri tavoin. 

 

Anna-Kaarina (ja Matti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
- 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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käypä myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka neljäs viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Ruskea maakotka (Aquila 
rapax); 2) (Tämä kuva on myös paperikirjeessä:) Olisiko hänen nimensä vaikka "Maria"?; 3) Kivisiä peltoja; 4) Taukopaikka-
maisemia Mehal Medalla; 5) Hotelli Mehal Medan kaupungissa; 6) Ulkomaalaiset kiinnostavat monia; 7)  Sairaskuljetus saa-
puu kaupunkiin; 8) Sairaskuljetus sumussa; 9) Matkalla Mehal Medan torille; 10) Ilmeenikin sen kertoo - uskon Jeesukseen! 
11) Sade ei haittaa torimatkalaista; 12) Automme katoaa sumuun; 13) Kuljettajan tulisi nähdä vähän eteenpäin! 14) Teologi-
kurssi keskustelee; 15) Skottiystävämme Margaret Sim Nairobista vierailulla Addiksen pappilassa. 

”Kun joulun valot syttyvät ja valaisevat kynttilät, niin, Herra, anna armosi ja sielulleni rauhasi. 
Kun kiire mieltä ahdistaa ja matkan suunta katoaa, niin johda minut seimen luo ja sydämeeni rauha suo. 

Kun seimen lapsi läsnä on, voi levon löytää levoton. Suo, Herra, että minäkin nyt joulun rauhan löytäisin.” 
  Pia Perkiö, Laula kaikki maa -kirjan laulu 4 

 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Varjeluksesta matkoilla usein huonoillakin teillä; 
- Mahdollisuudesta matkustaa Etiopiassa, missä (valta-

osassa maata) turvallisuustilanne on nyt ollut hyvä; 
- Eri hiippakunnissa palvelevista perhetyön kouluttajista, 

jotka ovat viime viikkoina raportoineet opetuksistaan; 
- Hyvästä opetusjaksosta teologisessa seminaarissa, in-

nostuneista opiskelijoista; 
- Perhetyön laajenemisesta eri työalueille; 
- Uudesta kotiapulaisestamme Asterista; 
 
- Joulun ilosanomasta: ”Teille on syntynyt Vapahtaja!” 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta perhetyön ohjelman jatkosuunnitelmiin; 
- Perhetyön käsikirjan amharan- ja oromonkielisen versi-

on työstämisen ja painokuntoon saattamisen puolesta;  
- Viisautta ja kärsivällisyyttä yhteistyöhömme Kes Gen-

netin ja rouva Aberashin kanssa; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
Kauneimmat joululaulut (suomeksi) 8.12; Eri hiippa-
kuntien seurakuntatyön johtajien neuvottelupäivät 19.- 
21.12;  ”Äitikirkossa” avioliitto-opetusta 22.12;  Suo-
malainen joulukirkko 25.12; Avioliittoretriitti kuulo-
vammaisten yhteisössä 10.-12.1.2008 

 

 


