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                                Addis Abeba 27. syyskuuta 2007 
Hyvää Uutta Vuotta ja uutta vuosituhatta, hyvät ystävät! 
 

Etiopiassakin on vihdoin siirrytty uudelle vuosituhannelle, kun 12.syyskuuta alkoi uu-
si vuosi 2000. Matti on todennut joillekin etiopialaisille ystävillemme, että meistä tuli 
yhtäkkiä tosi vanhoja, kun kerran olemme juhlineet jo toista kertaa vuosituhannen 
vaihtumista elämämme aikana! Toisaalta nuorennumme aina 7 vuotta Etiopiaan tulles-
samme, kun kerran ajanlasku on täällä sen verran jäljessä. 
 

Miksi Etiopiassa juhlitaan Millenniumia vasta nyt? 
 

Syy löytyy maan historiasta ja ennen kaikkea Etiopian Ortodoksikirkon historiasta. 
Kun Rooman kirkko 500-luvulla jKr. korjasi ajanlaskuaan Kristuksen syntymän ajan-
kohtaan liittyen seitsemällä vuodella, Etiopian kirkko ei tuota muutosta tehnyt. Orto-
doksikirkon patriarkka sanoi BBC:n haastattelussa syyksi sen, että Etiopia oli tuolloin 
eristyksissä muusta maailmasta, ja toisaalta Etiopian kristityt halusivat ja haluavat 
edelleenkin pitää kiinni vanhoista perinteistä.  
 
Muitakin erikoisuuksia täältä löytyy liittyen kalenteriin. Vuosi alkaa syyskuussa, mikä 
alun perin liittyi Niilin vuosittaisiin tulviin. Ne kun toivat uutta elämää koko Niilin 
laaksoon. (Sininen Niilihän alkaa Etiopiasta.) Edelleen etiopialaisessa kalenterissa on 
13 kuukautta. Kolmannessatoista kuukaudessa on viisi tai karkausvuonna kuusi päi-
vää. Tämäkin on jäänne muinaisesta Egyptistä. Etiopia mainostaa turisteille itseään 
”Kolmentoista kuukauden auringonpaisteen maana”. 
 
Ja lisäksi vielä kellonaikakin ilmaistaan kahdella eri tavalla. Vuorokausi vaihtuu aa-
mukuudelta. Tosin vuosituhannen vaihtumista juhlittiin ilotulituksella jo puolenyön 
aikaan. Uusi päivä alkaa siis auringon noustessa. Meidän aamuseitsemämme on Etio-
piassa kello yksi aamulla, jne. Samaan tapaan Raamatussakin päivänajat ilmaistaan. 
Päivällä kello 12 (suomalaisittain klo 18) aloitetaan taas illan-yön 12 tunnin kierto. 
 

Kalenterit sulassa sovussa Nykyisin Etiopia ei elä eristyksissä muusta maailmasta, joten käytännössä tääl- 
lä noudatetaan kahta kalenteria. Kaikkiin kalentereihin on painettu joka päiväl-
le sekä länsimainen että etiopialainen päivämäärä. Se, mitä kulloinkin käyte-
tään, riippuu käytettävästä kielestä. Paikallisia kieliä käytettäessä ajatkin il-
maistaan täkäläisittäin. Kellonajoissa tosin aina välillä saattaa syntyä sekaan-
nuksia, jos ei tarkista, mitä ajanlaskua tarkoitetaan. Onhan sentään eri asia, al-
kaako kokous aamuyhdeksältä vai iltapäivällä kolmelta…  
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”Uudeksi minä teen kaiken!” sanoo Jumala (Ilm. 21:5). Saamme ottaa Hänen lupauksensa vakavasti ja luottaa sii-
hen, että Jumala antaa meille mahdollisuuksia, osoittaa uusia teitä ja vuodattaa meihin uuden kaipauksen.  

Stinessen, Tänään on Herran päivä, tammikuun 1.pv 
 

 

Syyskuu on juhlien aikaa Uusi vuosi ei ole ainut juhla syyskuussa. Tänään on Meskel- eli ristinjuhlan aatto.  
Huomenna on ortodoksikirkon suuri juhlapäivä, ”Jeesuksen oikean ristin löytymisen 
juhla”. Tänä iltana poltetaan kokkoja vähän samaan tapaan kuin Suomessa juhannuk-
sena. Addis Abeban Ristinaukiolla vietetään suurta juhlaa, missä ortodoksikirkon pa-
pit ja diakonit, kuorolaiset jne. ovat suurin joukoin mukana - ja tietysti paljon kansaa 
katsomassa ohjelmaa ja kokon palamista. Yleisön joukossa on yleensä myös paljon 
ulkomaalaisia turisteja. Tänä vuonna syyskuu on ollut erityisen suosittu vierailuaika 
myös turisteille. Täällä on paljon erikoista nähtävää Millenniumin viettoon ja Ristin-
juhlaan liittyen. Suomestakin tänne tuli tällä viikolla turistiryhmä, jota tiistaina ta-
pasimme Mekanissassa, Lähetysseuran vierastalolla. Joimme yhdessä kahvit, ja me 
paikalla olleet suomalaiset lähetit esittelimme ryhmälle, mitä Mekane Yesus -kirkko 
tässä maassa tekee ja minkälaisissa tehtävissä suomalaiset lähetystyöntekijät ovat mu-
kana. Olipa ryhmässä vieraita koti- ja nimikkoseurakunnastamme Vantaankoskeltakin. 
 

Hääriemua! Syyskuu on myös häiden aikaa. Sadekausi alkaa olla takanapäin, joten on helpompaa  
järjestää juhlia. Mekin saimme pari viikkoa sitten kutsun häihin. Ne olivat vähän eri-
laiset häät kuin mihin täällä yleensä olemme osallistuneet. Sulhanen oli etiopialainen, 
morsian suomalainen. Mukana olivat myös heidän toisella vuodella olevat kaksospoi-
kansa. Me olimme morsiamen lisäksi ainoat paikalla olleet suomalaiset. Sulhanen ja 
sukunsa kuuluvat ortodoksikirkkoon, joten vieraiden joukossa oli myös kolme orto-
doksipappia. Morsiamen tapasimme häissä ensimmäistä kertaa. Sulhasen olimme ly-
hyesti tavanneet Suomessa viime joulukuussa vähän ennen Etiopiaan lähtöämme. 
Hääpari tuli juhliin paikalliseen tapaan pari tuntia myöhässä! Videokuvaajat kun olivat 
tulleet paikalle paljon sovittua myöhemmin. 
 

 
 Kiitos, että muistatte meitä ja työtämme rukouksissanne.  
 
 Siunausta syksyynne, 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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Lue Vantaan seurakuntien lähetysblogi osoitteessa http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 
- Vielä laajempaa kuvaa lähetystyöstä: käy Lähetysseuran kotisivuilla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Meskel- eli ristinkukkia;   
2-3) Millennium-katunäkymiä Addis Abebasta syyskuussa 2007; 4-8) Millennium-näyttely Ristinaukiolla; 9-12) Meskel-
juhlan aatto Ristinaukiolla; 13-15) Etiopialais-suomalaiset hääjuhlat; 16) Mekane Yesus –kirkon vuoden 2000 (2007-2008) ka-
lenterin kansi; 17) Kalenterivuoden ensikuukausi syys-lokakuussa; 18) Mekane Yesus –kirkon Millennium-kortti 2000/2007. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Rauhallisesti sujuneista uuden vuosituhannen alun ja 

Meskel -juhlista (etukäteen pelättiin levottomuuksia); 
- Kuukausittaisista aviopari-iltapäivistä ”Äitikirkon” seu-

rakunnassa; ensimmäinen jakso oli 22.9.; 
- Siitä, että olemme Suomesta palattuamme taas päässeet 

hyvin työn alkuun; 
- Hyvästä työyhteydestä pastori Genetin ja rouva Abe-

rashin kanssa; 
- Monenlaisista vieraista, joiden seurasta olemme kodis-

samme saaneet iloita; 
 
- Jumalan hyvästä huolenpidosta 

 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta perhetyön ohjelmien suunnitelmiin, eri maissa, 

eri kirkoissa, erilaisissa yhteistyökuvioissa; 
- Viisautta ensi vuoden ohjelmien suunnitteluun Mekane 

Yesus -kirkon perhetyössä; 
- Johdatusta kotiapulaisasiassa. Entinen apulaisemme lo-

petti yllättäen työnsä. Uusi aloittanee lokakuun alussa; 
 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- Perhetyön kouluttajien jatkokurssit lokakuussa:  2-6. 

Debre Zeitissä, 16.-19. sekä Bodsissa ja 22.-26. Idsad-
sissa  (me siis matkalla 15-26.10); Perhetyön opetusta  
marraskuussa Mekanissan teologisessa seminaarissa.  

 


