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Tammikuun tervehdys Etiopiasta, ystävät! 
 

Kulunut kuukausi on ollut monien kokousten, juhlien ja neuvottelujen aikaa. Samaan 
aikaan, kun Suomessa vietettiin kirkon lähetystyön ja Suomen Lähetysseuran 150-
vuotisjuhlaa, Mekane Yesus -kirkko juhli 50-vuotista taivaltaan perustamisesta lukien.  
 

Kirkon juhlat Juhlia vietettiin monella eri tapaa. Kuukausi ennen varsinaista juhla-aikaa alkoi 
evankelioimiskampanja, jonka tavoitteena oli viedä evankeliumia uusille ihmi-
sille ja saada kirkolle vuoden 2009 loppuun mennessä 1,5 miljoonaa uutta jä-
sentä! Juhlapäivän aamuna, lauantaina 17.1. pääkaupunkiseudun seurakuntalai-
set osallistuivat siivoustalkoisiin omilla alueillaan osoittaakseen, että kristityt 
huolehtivat myös ympäristöstä. Kahdessa seurakunnassa oli hengellinen konfe-
renssi, mikä kesti koko päivän. Samana päivänä järjestettiin myös kutsuvieras-
tilaisuus, minne oli kutsuttu ulkomaisia yhteistyökumppaneita, entisiä ja nykyi-
siä lähetystyöntekijöitä, valtion ja kaupunginhallinnon edustajia, eri kirkkojen 
edustajia jne. Etiopian parlamentin puhemies piti siellä juhlapuheen.  
 
Sunnuntain pääjuhla pidettiin valtion suuressa kokous- ja näyttelyhallissa. Siel-
lä oli monenlaista ohjelmaa, osioita jumalanpalveluksesta, puheita, lauluja, eri-
laisten huomionosoitusten jakoa jne. - Hiippakunnista oli tilaisuuteen kutsuttu 
mukaan yhteensä 50 pariskuntaa, jotka ovat olleet naimisissa 50 vuotta tai 
enemmän. Joukossa oli yksi pariskunta, joka oli vuosia sitten mukana avioliit-
tokurssillamme Gambellassa. Meillä oli riemullinen tapaaminen heidän kans-
saan. Kovasti he kyselivät, milloin tulemme uudelleen heidän hiippakuntaansa.  
 
Noiden vanhojen pariskuntien näkeminen oli varsin vaikuttava tilanne. Moni 
tuli tilaisuuden jälkeen sanomaan, että pariskuntien esiin tuominen oli tavallaan 
myös arvostuksen osoitus kirkon perhetyölle.  
 

Kirkolliskokous Juhlaviikonlopun jälkeen alkoi kirkolliskokous, mitä kesti täyden viikon.  
Sen alussa oli Mekane Yesus -yliopiston peruskiven muuraaminen ja kirkon 
työtä esittelevän näyttelyn avajaiset. Kokous käsitteli monenlaisia asioita. Pal-
jon puhuttiin kirkon pyrkimyksistä itsekannattavuuteen. Kirkolliskokous myös 
vahvisti yhden uuden hiippakunnan perustamisen läntiseen Etiopiaan. 
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Iloitsemme siitä, että kirkolliskokous päätti (sittemmin kirkonjohtajaksi vali-
tun) pääsihteerin esityksestä seuraavasti: "Koska on todettu tämän työn hyödyl-
lisyys ja tarpeellisuus, perhetyötä tulee tehdä osana säännönmukaista työtä ja 
palvelutehtävää kirkon toiminnan kaikilla tasoilla". 

 
Uusia johtajia Kokouksen päätteeksi kirkolle valittiin uusi johtaja pastori Iteffa Gobenan kah- 

deksan vuotta kestäneen kauden jälkeen. Kirkon presidentiksi valittiin sen pää-  
sihteeri, pastori TT Wakseyoum Idosa. Sekä varapresidentti että taloudenhoita-
ja valittiin jatkamaan toiselle nelivuotiskaudelleen. 
 

SLS:n työntekijäkokous pidettiin kirkon kokousten päätyttyä Langaano-järven rannalla, mutta siitä  
enemmän seuraavassa kirjeessämme.  [Sihteerin lisäys: Anna-Kaarinan 60-vuotis-
päivistä kerromme niistäkin vasta helmikuun kirjeessä.]  

 
Tulevaisuuden näkymiä pohdimme täällä vierailleen SLS:n aluekoordinaattorin kanssa. Meillä oli ihan hyvä  

palaveri, missä keskustelimme perhetyön jatkosuunnitelmista ja meidän osuudestam-
me niissä. Keskustelimme myös siitä, mitä työmme voisi mahdollisesti olla tämän 
työkautemme päätyttyä. Monet asiat ovat vielä auki, mutta uskon, että Jumala johdat-
taa tästä eteenpäin, niin kuin Hän on johtanut tähänkin asti. 

 
Kiitos esirukouksista, muistamisista eri tavoin! 

 
 

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 - Mehiläisen hilloateria; 2) Venus-iltatähti ja palmu pappilan 
pihalla loppiaisena 2009; 3-4) Turu ja Wubeth joulupäivänä 7.1.2009; 5) Kirkon 50-v. -juhlatunnus; 6) Kirkon ja sen kumppa-
nien yhteistyökokous; 7-8) Kirkon 50-v. kutsuvierasjuhla ja pääjuhla; 9) Pappien kulkue poistuu juhlasta, ed. Ruotsin arkki-
piispa; 10-11) Kultahääparit juhlien kutsuvieraina; yhtä haastatellaan televisioon; 12-13) Kultahääpari ja nuoripari (edessä vas-
ta 38. hääpäivä!); 14-15) EECMY-kirkon 18. kirkolliskokous; 16) Mekane Yesus -kirkkojen uudelleenyhdistymisen riemua 
kirkolliskokouksessa; 17) Kirkon uusi ja vanha johtaja; 18) Uusi Mekane Yesus -kirkonjohtaja, pastori TT Wakseyoum Idosa; 
19) Vanha kirkonjohtaja perhetyön(kin) näyttelyteltassa; 20) Kirkon kasvutilastot 2001-2008¸ 21-23) Opiskelijapapin perhe 
kerrostalokodissa; 24) Palmujen neuvottelu Etiopian ja Suomen SLS-esimiestensä kanssa; 25) Kultahääparilla on aihetta iloon! 

” 

”Jumalalla on ollut suunnitelmia sinun varallesi jo ennen syntymääsi. Hän ei milloinkaan ole ennalta valmistautumaton. Menneisyyte-
si ei ihmetytä Häntä. Nykyisyytesi ei huolestuta Häntä. Tulevaisuutesi ei ole häneltä salassa. Kukaan ei ole toisen luokan työntekijä 

Hänen elopellollaan. Sinä olet arvokas Hänelle. Hän on Kaikkivaltias, sinä hänen rakas lapsensa, ja kaikki yhdessä olemme osa Hä-
nen ihmeellistä, jumalallista suunnitelmaansa ikuisuutta varten.”   Alicia Britt Chole, Pure Joy (suom. AKP) 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- 50-vuotiaasta Mekane Yesus -kirkosta; 
- Sovintokehityksestä eri seurakunnissa ympäri Addis 

Abebaa. Sovinto ja anteeksipyytäminen olivat näkyvästi  
esillä myös kirkon kokouksissa; 

- Onnistuneista kirkon juhlista ja kokouksista, missä ylis-
tettiin ja kiitettiin Jumalaa; 

- Siitä, että perhetyö on vahvistanut asemaansa osana 
Mekane Yesus -kirkon työtä; 

- Kirkon kasvusta; jäsenmäärä on nyt vähän yli 5 milj. 
- Siitä, että Anna-Kaarina on saanut elää tähän 60 vuoden 

ikään asti (hänen äitinsä kuoli  37 –vuotiaana!) 
 
 

- Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta, joka käy 
yli oman ymmärryksemme. 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta ja voimia Mekane Yesus –kirkon uudelle joh-

tajalle, pastori Wakseyoumille; 
- Vastaperustetun Mendin hiippakunnan puolesta; 
- Siunausta kirkon pyrkimyksille itsekannattavuuden li-

säämiseksi; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Jumalan johdatusta siinä, miten eri maiden nuoret kirkot 

voisivat parhaiten vahvistaa perhekasvatustyötään; 
 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
*Matti saarnaa Äitikirkossa 8.2.; Paneelikeskustelu 
avioliitto- ja perheasioista 15.2. samoin Äitikirkossa; 
*Vieraita Kuopion seudun seurakunnista 21.2.- 6.3. 
* 26.2. kansainvälinen rukouspiiri Palmujen pappilassa; 
* Perhetyön opetusmatka Kaukoitään 6.-28.3. 


