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Rakkaat ihmiset, Tervehdys aurinkoisesta Etiopiasta! Kolmisen viikkoa olemme jo täällä olleet, 
voimme hyvin ja olemme hyvällä, toiveikkaalla mielellä. Oli hyvä tulla tänne  
– joskin upeasta talvesta irrottautuminen olikin tosi haikeata! – Tulo ja asettuminen 
tänne tapahtui sujuvasti. Maassaololupamme uusimme noin vain ongelmitta, ajokortit 
meillä oli ennestään voimassa. Olemme saaneet runsaasti tervetulotoivotuksia. Kan-
sainväliseen rukouspiiriinkin solahdimme takaisin kuin emme olisi poissa olleetkaan.  
 

Lähetyskonferenssit Kirkko- ja lähetyshistoriaa tuntevat muistavat Edinburgin lähetyskonferenssin 1910. 
1910 ja 2010 Kokouksen puheenjohtaja John R. Mott puhui maailmanvalloituksen alkuhetkestä  

tuolloin. Kristinusko oli levinnyt hyvin nopeasti 1800-luvun aikana ja nyt nähtiin pal-
jon aihetta myönteiselle jatkolle. Päämääränä oli koko maailman kristillistäminen.  
Ruusuiset unelmat romuttuivat kuitenkin ensimmäiseen maailmansotaan.  
 

Edinburgin konferenssissa vaikutti voimakkaasti riippuvuus länsimaisesta ajatteluta-
vasta, uskottiin länsimaiden ja niiden kirkkojen ylemmyyteen. 1200 osallistujasta alle 
20 oli nuorten kirkkojen edustajia. Lähetystyötä tehtiin lännen kirkkojen ehdoilla. 
 

Lähetystyön pääsuunta on 2000-luvulla kääntymässä toisenlaiseksi, idästä ja etelästä 
muualle maailmaan. Lähetystyö tulee olemaan monensuuntaista, kaikkialta kaikkialle. 
Lähetystyöntekijöiden enemmistö tulee nousemaan Aasian, Afrikan ja Latinalaisen 
Amerikan kirkoista. Meidän länsimaalaisten kirkot ja lähetykset tulevat olemaan vä-
hemmistönä.                   [Lähteenä edellä: Risto A. Ahonen, Lähetys uudella vuosituhannella, Helsinki 2000] 
 

Addis Abeban lähetyskonferenssi 2010 kuvastaa tapahtunutta muutosta. Mekane 
Yesus -kirkon 2008 perustama lähetysyhdistys järjesti nyt ensimmäisen lähetyskonfe-
renssinsa. Ilmassa oli todella suuren juhlan tuntua, kun yli 15.000 henkeä oli koolla ja 
riemuiten lähettämässä maailmalle kolmea lähetystyöntekijäperhettä. Vähän ennakoi-
den jo vuosi sitten, alkuvuodesta 2009, siunattiin Mekane Yesus –kirkossa lähetystyö-
hön Wycliffe-raamatunkääntäjien palvelukseen etiopialainen perhe. Uutta ja historial-
lista näiden lähettiperheiden lähettämisessä on se, että nyt kulut halutaan maksaa omin 
voimin, etiopialaisten kristittyjen uhrilahjoilla. Aivan ensimmäisen lähettiperheen 
Mekane Yesus -kirkko lähetti 1991 Sambiaan, mutta tuolloin kaikki kulut katettiin 
Ruotsin kirkon varoilla, eikä työstä näin koskaan tullut etiopialaisten omaa työtä. 
 

Edinburgin lähetyskonferenssin 100-vuotisjuhlan merkeissä järjestetään tänä vuonna 
kaksikin kansainvälistä konferenssia, toinen itse Edinburgissa, toinen (Lausanne-
liikkeen toimesta) Etelä-Afrikan Pretoriassa. Mekane Yesus -kirkon lähetysyhdistyk-
sen pääsihteeri osallistuu ilmeisesti näihin molempiin. 
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Kokouksia, kohtaamisia Addis Abebassa, Langaanollakin 
 

Saimme osallistua lähetyskonferenssiin heti Etiopiaan tultuamme. Seuraavalla viikolla 
lobbailimme kirkon ja lähetysten yhteistyöneuvottelun tauoilla. Tapasimme näin eri 
kokouksissa suuren määrän perhetyön kouluttajia ja toisaalta työstä päättäviä. Tutus-
tuimme mm. saksalaislähetyksen (ELM) uuteen aluekoordinaattoriin, jonka kanssa ta-
pasimme vielä erikseen perhetyön asioissa. – Lähetysseuran työntekijäkokous (ent. lä-
hettienkokous) pidettiin Langaano-järven rannalla tammikuun loppupäivinä.  
 

Mekane Yesus –kirkon perhetyön kokonaiskartoitusta, tulevan suunnittelua 
 

Kirkko kutsui meidät tänne erityisesti kahta tarkoitusta varten. Meidän tulee hahmot-
taa kirkon perhetyön tulevia suuntaviivoja seuraavia viittä vuotta varten. Toiseksi 
pidämme jatkokurssin niille  54:lle ”opetuslapsellemme”, jotka ovat saaneet koulu-
tuksen perhetyön kouluttajakurssien pitämiseen. Heidät on kutsuttu kurssille puo-
lisoineen, eli teoriassa mukaan on tulossa noin sata osallistujaa, kahdessa ryhmässä. 
 
Tapasimme pian tultuamme kirkon seurakuntatyön johtajan, pastori Yonas Yigezun 
pariinkin otteeseen. Hänellä on selkeä kuva siitä, mihin suuntaan perhetyötä tulee ke-
hittää: paikallisseurakunnan tulee olla tämän työn ”omistaja” ja toteuttaja .  
– Vähän vaikeampi on ollut päästä neuvottelemaan kirkon perhetyöstä vastaavien, 
pastori Genetin ja vaimonsa Aberashin kanssa. Olemme toki jo istuneet yhdessä, mut-
ta tilanne vaikuttaa aika haasteelliselta. Pastori Geneti toivoo perhetyön tähänastisen 
mallin ja toteuttamistavan jatkumista vielä vuosien ajan, kun taas hänen esimiehensä, 
meidät tänne kutsunut pastori Yonas toivoo työn mahdollisimman nopeaa ”jalkautta-
mista” seurakuntatasolle. Vastakkain ovat ajatus työn nopeasta siirrosta itsekannatta-
vuuteen, jolloin seurakunta kustantaa oman työnsä, ja toisaalta ulkomaiseen rahoituk-
seen (edelleen) perustuva projektipohjainen toimintamalli.  
– Perustasolle tähtääminen on ollut meidän tavoitteemme läpi kymmenen vuoden. Nyt 
etsitään käytännön väyliä siihen, ja erityisesti sitä, miten saada hiippakunnat-rovasti-
kunnat-seurakunnat ottamaan vastuu työstä. – Esirukouksianne tarvitaan! 

 
Matti   (ja Anna-Kaarina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Ibis-lintuja Langaanolla; 2) Mekane Yesus –kirkkojen yhdistymisjuliste;  
3-4) Kahden Mekane Yesuksen johtajia; nykyiset halaamassa toisiaan; 5) Kenet minä lähetän? 6) Perhetyön kirjoja myynnissä; 7-10) Lähe-
tyskonferenssin väen- ja innostuksen paljoutta; 11) Kolehti muovikasseihin; 12) Lippuja, kansainvälisyyttä; 13-15) Lähettien työhönsiunaa-
minen; 16-19) Lähetyksen tuli siirtyy lähetyksiltä kirkolle; 20-21) Torvet soivat, lähetit lähdossä! 22) SLS-työntekijäkokouksen ryhmäkuva. 

 

”Olen keskeneräinen. Keskeneräinen lähimmäinen, jonka tila on kuin sellaisen runon, jossa Eino Leinoa siteeraten ’ei yhtynyt tahto ja voima’. -  
En lukisi mielelläni sanoja ’olemme keskeneräisiä’ henkilökunnan viestinä valmistautuessani pitkälle lennolle, en ehkä myöskään sairaalan ilmoi-
tustaululla juuri ennen vaativaa leikkausta. Mutta kirkkoon ne sopivat mainiosti, paikkaan, jossa yksin Jumala on täydellinen ja ihmiset enemmän 
tai vähemmän jäljessä tavoitteestaan. Keskeneräinen ei tule toimeen ilman armoa. Keskeneräisellä on varaa parantaa.”     
 

                                                        Anna-Mari Kaskinen kirjassa Puun alla, Rukoussiruja arkeen ja juhlaan 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä, voimien riittämisestä tähän asti; 
- Varjeluksesta kaupungin ja maaseudunkin liikenteessä; 
- Ystävällisistä ihmisistä erilaisissa tilanteissa; 
- Seurakunnasta, rukouspiiristä, esirukoilijoista; 
- Hyvistä tapaamisista ja neuvotteluista Etiopiassa; 
- Innostuksesta lukuisilla eri tahoilla eri puolilla maata; 
- Perhetyön ja sen aineiston ”kysynnästä” eri maissa, nyt 

neuvotellaan käännöstöistä useaan Kaukoidän maahan; 
- Avoimista ovista eri maissa, eri kulttuurien parissa; 

 

- Siitä, että perhetyön kautta monet ovat saaneet ja 
edelleen saavat uutta iloa ja voimaa arkeensa. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Johdatusta, terveyttä, voimia kulkemisiin, tapaamisiin; 
- Tähänastisen perhetyön arvioinnin ja jatkosuunnitelmien 

puolesta Mekane Yesus -kirkossa; 
- Pastori Genetin ja vaimonsa Aberashin puolesta; 
- Srk-työn johtajan, pastori Yonas Yigezun puolesta; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Etiopiassa 12.1.–26.3.2009; tapaamisia, neuvotteluja; 
* A-K. seksuaaliterveyden konferenssissa 8-12.2.2010; 
* Perhetyön kouluttajien kouluttajien jatkokurssi kah- 
   dessa ryhmässä: 22-27.2. ja 1-6.3.2010 Debre Zeitissä, 
* Etiopian suomalaisten perhemessu Addiksessa 28.2. 
 


