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Joulutähti Palmujen kodissa, Ukonpolulla, joulun alla 2021

*******************************************************************************

Joulun iloa ja valoa, siunattua Uutta Vuotta 2022
toivottavat Etiopianpalmut

Kauppakeskus Myyrmannissa seurakuntien joulutervehdys alueellamme puhutuilla noin 40 kielellä.
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Kaivokselassa 17.12.2021
Joulutervehdys Vantaalta

”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.”
Tämä Hilja Haahdin vanha joululaulu tuli mieleeni aloitellessani tätä joulutervehdystä
teille ystävät ja sukulaiset. Tuokoon se itse kullekin joulumieltä näin adventinajan loppupuolella ja muistuttakoon meille, kuka on meidän todellinen jouluvieraamme.

Talvi tuli ja meni!

Marraskuun lopulla säät muuttuivat talvisemmiksi täällä eteläisessä Suomessakin.
Pakkasta oli vuodenaikaan nähden tavallista reilummin, mutta lunta oli vain sen verran
että ruoho juuri ja juuri peittyi vaaleaan harsoon. Valoisuus kyllä selvästi lisääntyi vähäisenkin lumen takia. Suomen säät ovat varsin vaihtelevaiset. Nyt on taas lumi hävinnyt ja vettä on satanut.

Auringonpaistetta kaamoksen keskellä
Marraskuun alkupuolella pääsin ystävämme Arja G:n vieraaksi Espanjan Aurinkorannikolle Fuengirolaan. Tämä oli minulle ensimmäinen turistimatka Espanjaan. Matka
oli oikein virkistävä. Parin viikon ajan nautin merinäköalasta parvekkeelta, aaltojen
loiskeesta ja auringosta. Lämpöä oli sopivasti, siinä 20 asteen tuntumassa. Päivittäin
kävelimme kaupungilla. Arja esitteli minulle kaupunkia. Teimme myös matkan bussilla Mijasin kaupunkiin ja toisen Perhospuutarhaan Benalmadenassa. Molemmista
paikoista avautui mahtava näkymä alas laakson kaupunkiin ja Välimerelle.
Fuengirolassa asuu ihmisiä monesta eri maasta, mm. varsin paljon suomalaisia. Niinpä
siellä on myös kaksi suomalaista seurakuntaa, luterilainen ja helluntailainen. Molemmissa paikoissa on tarjolla Elämän Sanaa, mutta myös ruumiin ravintoa: edullista lounasta pari kertaa viikossa. Niistä tuntuu muodostuneen suomalaisten olohuoneita kaukana kotoa! – Onnistuneen matkan jälkeen oli hyvä taas palata kotiin. Matti oli vastassa lentoasemalla.
Sukulaisten tapaamisia

Lokakuun lopulla teimme matkan Laitilaan Matin veljen ja vaimonsa luo. Hannu toimi
hyvänä isäntänä, kun hänen vaimonsa Päivi on ollut viime vuoden kesästä alkaen hoivakodissa. Pääsimme vierailemaan sielläkin, kun koronarajoitukset olivat lieventyneet.
Lokakuun lopulla kävimme myös Tampereella, missä vietettiin Saulin perheen kuopuksen kymppisynttäreitä. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Saulin pojat olivat
puolestaan meillä yökylässä. Heidän kanssaan teimme retken Hausjärvelle Laurin anopin, Lea Pihkalan, 80-vuotispäiville. Olimme myös yhdessä Saulin perheen ja Jounin
esikoisen kanssaTemppeliaukion kirkossa laulamassa Hoosiannaa ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Joulupuuroa joulukuussa

Kutsuimme taas tänä vuonna etiopianlähettejä joulupuurolle. Lauloimme adventtivirsiä ja luimme Sanaa. Etiopian sotauutiset ovat aiheuttaneet huolta, ja siksipä yhteisessä rukouksessa muistimme myös Etiopian tilannetta. ”Rauhan Herra, suo rauha.
Rauhaa me kaipaamme niin” (virsi 918)
Terveiset neljännen adventtikynttilän sytyttämisen aattona
Anna-Kaarina (ja Matti myös)
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"Hetkeksi hiljene maa, kuuntele Jumalaa, kuuntele viestiä enkelten,
seuraa jälkiä paimenten. Kuuntele Jumalaa.”
Virsi 935:1

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

-

Jouluun valmistautumisesta,
Kauneimmista joululaulutilaisuuksista, jotka tuovat
ihmisiä kirkkoihin;
Anna-Kaarinan onnistuneesta Espanjan-matkasta;
Koronarokotuksista,
Ystävien tapaamismahdollisuuksista;
Riittävän hyvästä terveydestä;

-

Joulurauhaa levottomaan maailmaamme;
Voimia hoitohenkilökunnalle, joka hoitaa koronapotilaita
eri puolilla maailmaa;
Rokotussaatavuuden puolesta myös köyhissä maissa;
Yksin jouluaan viettävien puolesta;
Koronapandemian loppumista.

-

Joulun ilosanomasta: Teille on syntynyt Vapahtaja!

-

Että joulun sanoma tavoittaa yhä uusia ihmisiä.

-

KUVAKERTOMUSTA ETIOPIANPALMUJEN SYKSYSTÄ 2021

KAUDEN LUONTOKUVAT: Perhosia Aurinkorannikolla marraskuussa; Kaurisperhe Vantaan Ylästössä
lähellä Pitkäkoskea; Pihlajanmarjoja Vantaanlaaksossa, Vantaanjokivarressa lokakuussa, ja
Valkomarjapihlajan marjoja Helsingin Meilahdessa joulukuussa 2021.

Anna-Kaarina ja Matti, MP:n 72v-synttäreillä lokakuussa; Luokkakaverit Markku ja Matti Helsingin Tilkassa lokakuussa
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Vierailu Laitilaan lokakuussa Matin vanhemman veljen Hannun ja vaimonsa Päivin luo.

Matin vanhempien ja siskon hauta Kalannin hautausmaalla lokakuussa;
Japanin Palmujen nuorten kanssa katsomassa Elsa Sysserin taidenäyttelyä Tikkurilan kirjastolla

Vanhimmat lastenlapsemme ovat 19-vuotiaita opiskelijoita; Nuorimman lastenlapsemme 10v.-synttäreillä Tampereella.

Syksyn väriloistoa Länsi-Vantaalla
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Mattikin pyöräili vähän Anna-Kaarinan uudella sähköpyörällä, Espoon Pitkäjärven rannoilla… ja Helsingin Pitäjänmäellä.

Martinlaaksossa kokoontuivat Martinristin lähetyspiiri… ja seurakunnan miestenpiiri.
Lyydia toi
Matti-vaarille
isänpäiväkakun.
Ystävämme
Lea Pihkalan
80v. -synttärit
Hausjärvellä
marraskuussa.

Myyrmäen Virtakirkolta: (vas.) Kylväjän… ja (oik.) Pipliaseuran lähetyspyhät lokakuussa
Samoin lokakuussa (alla) Lähetys-Ystävämessu, jossa saarnasi nimikkolähettimme Eeva-Liisa Rantasuomela.

Etiopianpalmukirje 4-2021 (351) – JOULU

6

(Kuvakertomus 2021 jatkuu: Anna-Kaarina Espanjan Aurinkorannikolla marraskuussa)

Anna-Kaarina majaili lähettiystävämme Arja G:n vuokra-asunnossa. - Fuengirola on Välimeren rannalla.

Appelsiinipuita kadun varrella Fuengirolassa. Asukkaat ovat monesta eri maasta.

Messu Fuengirolan suomalaisella kirkolla; (oik.) Pacosin Majakka on suomalainen helluntaiseurakunta Aurinkorannikolla.

Kukkaloistoa Mijasin kylässä ja Perhospuutarhassa Benalmadenassa; (oik.) Kotiinlähdön aika.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kirkkovierailut (YouTube) – Kylväjän lähetysjohtajan tehtäväänsiunaamismessu Jyväskylän Taulumäen kirkossa

Kirkkovierailut (YouTube) pyhäinpäivän viikonloppuna Muoniossa ja Pudasjärvellä

Kirkkovierailut (TV1) Pääkaupunkiseudun helluntaiseurakuntien jumalanpalvelus Helsingin Vapaakirkossa;
Messu paikan päällä Kauniaisten Raamattuopistolla lokakuussa.

Kirkkovierailut: ”Villasukkamessu” paikan päällä Vantaan Tikkurilan kirkossa. Kuorokin lauloi villasukkasillaan.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kirkkovierailut paikan päällä – Messu Vantaankosken seurakunnan Seutulan kappelissa lokakuussa, ja
Helsingin Temppeliaukion kirkossa 1. Adventtina marraskuun lopussa, Tapiolan kuoro laulaa.

Kirkkovierailut paikan päällä – Vantaan Hämeenkylän kirkko marraskuussa, Viipurin lauluveikot laulavat,
ja samoin Vantaan Hämeenkylän messu joulukuun alussa

Kirkkovierailut paikan päällä: Helsingin Töölön seurakunnan messu Meilahden kirkossa marraskuussa;
Nimikkolähetit Asako ja Lauri Palmu vierailivat, Lauri saarnasi messussa.

Kirkkovierailut paikan päällä: Palmut kertoivat Japanin-lähetystyöstä Meilahden kirkon seurakuntasalissa.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu… ja päättyy.)

Osallistuimme 6.12. jumalanpalvelukseen ja itsenäisyysjuhlaan Helsingin Laajasalon kirkossa. - Illalla kynttilät koti-ikkunalla.

Linnan juhlia vietettiin tänä vuonna TV1-ohjelman kautta. – Etiopianlähetit puurolla kodissamme adventtitapaamisessa.

Puuron ja kahvien jälkeen raamattupiiri. – Länsi-Vantaan seurakuntien Kauneimmat Joululaulut kauppakeskuksessa.

Seimiasetelma
Helsingin
Töölön
seurakunnan
Meilahden
kirkossa
joulun alla
2021

