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  Addis Abeba 28.11.2008 

 

Adventti- ja  
joulutervehdys! 

 

 

Rakkaat ystävät, Lämpimän aurinkoiset terveiset Etiopiasta. Eipä juuri tunnu siltä, että adventinaika ja  

joulu ovat lähestymässä. Mutta kalenteri sen osoittaa, jos se ei muuten näy…

  

Kursseja Marraskuu alkoi kahden viikon kouluttajien kouluttajakurssilla. Kesäkuussa pidimme  

ensimmäisen vastaavanlaisen kurssin. Tavoitteena on saada perhetyön kouluttajakurs-

sien pitäjät jokaiseen hiippakuntaan. Vieläkään emme onnistuneet tavoittamaan kaik-

kia hiippakuntia, vaikka meillä 17 kurssilaista olikin eri puolilta kirkkoamme. Kahdes-

ta hiippakunnasta emme ole saaneet ketään kouluttautumaan kouluttajaksi. 

 

Kurssi oli onnistunut, vaikka väsyttävä. Opetimmehan Matin kanssa joka päivä yhdes-

sä aamuyhdeksästä iltapäivän puoli kuuteen. Keskellä päivää oli puolentoista tunnin 

lounastauko. Kurssilaiset olivat innostuneita ja heillä on selkeä näky työskennellä per-

heiden parhaaksi. Keskellä kurssia, lauantai-iltapäivällä kutsuimme joukon nuoria 

kurssikeskukseen perhekasvatusta saamaan. Kurssilaiset saivat näin opetusharjoittelua 

ja tuntumaa kaupunkilaisnuorten elämään ja kysymyksiin. He totesivat, että oli joten-

kin helpompaa ”harjoitella” täysin vieraiden nuorten kanssa.  

 

Kahtena keskiviikkona olemme opettaneet perhetyön valinnaiskurssilla Mekanissan 

teologisessa seminaarissa. Osallistujat ovat kolmannen ja neljännen vuoden opiskeli-

joita, jotka ovat valinneet käytännöllisen teologian pääaineekseen. Kurssista vastaava 

seminaarin etiopialainen opettaja on koko ajan ollut mukana. Hän opettaa osan kurs-

sista. Meidän osuutemme on kolme keskiviikko-iltapäivää. 

 

Vieraita Olemme iloinneet erilaisista vieraista, joita täällä on ollut käymässä. On ollut vieraita  

Lähetysseurasta. On ollut parinkymmenen hengen ryhmä lähetystyöhön ja erityisesti 

raamatunkäännöstyöhön tutustumassa. Ja olemme saaneet pitää vierainamme myös 

esikoisemme kummitätiä Arja Etolaa miehensä Olli Wrightin kanssa. Arja on neljättä 

kertaa Etiopiassa, Ollille matka on ensimmäinen. 
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Kirjoja, kirjoja Arja ja Olli toivat tullessaan Suomesta 50 kg eli runsaat sata kappaletta englanninkie- 

lisiä Perhetyön osallistujan kirjoja. Ja sopivasti ennen kouluttajien kurssin alkua 

saimme kirjapainosta ensimmäisen erän amharankielisiä Perhetyön kouluttajan käsi-

kirjoja. Näin kurssilaiset saivat "uunituoreet" käsikirjat työkaluikseen. Aiemmin he 

olivat saaneet kirjan monisteversion, mutta "oikea" kirja on sentään eri asia!  

 

Lähetimme kirjoja myös raamattukouluille kirjastoihin, kun raamattukoulujen rehtorit 

olivat sopivasti neuvottelupäivällään Addis Abebassa. 

 

Joulunajan ohjelmia Ensi sunnuntaina laulamme suomalaisjoukolla Kauneimpia joululauluja. Adventin ai- 

kaan täällä kuuluu myös englanninkielisen Motley Singers -kuoron joulukonsertti. Ja 

jouluaamuna vietämme suomenkielistä jumalanpalvelusta, vaikka 25.12. onkin täällä 

ihan tavallinen arkipäivä. Etiopiassahan vietetään joulua vasta tammikuussa. 

 
"Taas aiot jouluvieraakseni ja saavut Jeesus meillekin. 
Oi avaa itse sydämeni sun että vastaanottaisin. 
 

On koti kaunistettu sulle, vaan köyhän sydän ennallaan. 
Tuo taivaan kaunistusta mulle, käy itse juhlaa laittamaan. 
 

Mä sydämessä, kodissani, sua tarvitsen ja vartoan. 
Nyt tule kallis vierahani, tuot mulle joulun ihanan."  (Hilja Haahti) 

 

 

Siunattua adventin aikaa ja oikein hyvää joulua teille jokaiselle! 

 

terveisin 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 valokuvineen internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/ 

- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 

- Käy myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  
Palmutkin vuorollaan joka neljäs viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/vsrky/kansainvalinen_vastuu/terveisia-kaukaa 

- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Viljaa on puitavaksi - toivoa on! [2-12: Perhetyön koulutta-

jien kouluttajien kurssi:] 2-3) Kurssilaiset kuuntelevat tarkoin; 4-7) Tunteiden ilmaisua "tunnekorttien" avulla; 8-9) Nuorten 

opettamisen kenttäharjoittelua; 10) Ryhmäkeskustelun yhteenveto; 11) Pastori Yonas tervehtii kurssia; 12) Kouluttajien kou-

luttajat ryhmäkuvassa; 13) Painotalon koneita; 14) Painotuoreet kirjat autoon; 15-16) Raamattukoulujen rehtorit saivat perhe-

työn kirjoja koulujensa kirjastoihin; 17) Perhetyön osallistujan kirjoja ja kuriirit Suomesta; 18) Ato Emmanuel Abraham ym.; 

19-22) Perhetyön kurssi teologiryhmälle; 23-24) Suomalaisten perhekirkko; 25-26) Kansainvälinen rukouspiiri Palmuilla. 

 

Rakkahin Vapahtaja, Jeesus Kristus! Sinä iankaikkinen Isämme ja esikoinen veljistämme, me kiitämme sinua siitä, että 
tahdoit syntyä ihmisen lapseksi ja että mekin niin pääsimme Jumalan lapsiksi ja sinun veljiksesi. Vahvista tämä sinun 

syntymisesi meissä ja anna sen joka päivä kasvaa ja vahvistua sinun voimassasi. Anna meille Henkesi vakuutus lapsenoi-
keudestamme ja sen hedelmistä, yhä uudestaan halki koko elinaikamme.     (Juhana Wegelius) 

 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Sateiden päättymisestä, niin että viljelijät ovat päässeet 

sadonkorjuuseen; 
- Eri puolilla maata valmistuvasta vilja- ja kahvisadosta; 
- Rukousyhteydestä yli kirkkokuntarajojen kansainväli-

sessä lähettien rukouspiirissä; 
- Perhetyön kahden kirjan painotöiden valmistumisesta 

niin Suomessa kuin Etiopiassakin; 

- Uusista perhetyön kouluttajakurssien pitäjistä: näin työ 

menee eteenpäin; 

- Vieraista, jotka ovat tuoneet terveisiä koti-Suomesta; 

 

- Adventin ajasta, joka valmistaa meitä Joulun Her-
ran vastaanottamiseen. 

 

  
     

RUKOILKAA SIIS: 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 

- Mekane Yesus –kirkon tammikuussa pidettävän kirkol-

liskokouksen ja kirkon 50-vuotisjuhlien ja niihin liitty-

vien järjestelyjen puolesta; 

- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 

- Jumalan johdatusta siinä, miten eri maiden nuoret kirkot 

voisivat parhaiten vahvistaa perhekasvatustyötään; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Kurssi perheneuvontatyötä tekeville seurakuntien vas- 

   tuunkantajille 11.-13.12. 

* Kauneimmat Joululaulut Addis Abebassa 7.12.  

* Suomalaisten joulukirkko Addiksessa 25.12. 

 

 


