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  Addis Abebassa 26.2.2008 
 
Hyvät ihmiset, Yhä vain aurinkoiset terveiset Etiopiasta! Kuiva kausi täällä pääkaupungissa jatkuu, 

sadetta, tämän ajan pikkusateita, kyllä jo kaivattaisiin. Tuuli nostaa pölyä.  
 

Mekane Yesus -kirkon lähetysyhdistys vietti ensimmäistä vuosikokoustaan 
 

Vuosi sitten perustettiin kirkkomme ulkolähetystyötä varten lähetysyhdistys. Viime 
kuun taitteessa oli ensimmäisen vuosikokouksen aika. Paljon on asioita hoidettu, pal-
jon on vielä hoidettavaa, ennen kuin ensimmäisiä lähettejä päästään lähettämään. Ylä-
tason rakenteet on nyt luotu - suuri kysymys on se, miten huolehditaan lähetyskasva-
tustyöstä siten, että yksittäiset kristityt ja seurakunnat oikeasti heräisivät näkemään 
vastuunsa kirkon lähetystyössä. Kokouksen alkusaarnassa kirkon taloudenhoitaja jyri-
si: "Tarvitaan ensin herätystä, jotta voimme ryhtyä lähetystyöhön! Rakenteet eivät mi-
tään auta, ellei Jumalan Pyhä Henki ole lähettejä kutsumassa ja lähettämässä!" 
 

Kirkko kasvaa edelleen, ainakin tilastoissaan todella vauhdilla - opetustyölle on huutava tarve! 
 

Mekane Yesus -kirkko ohitti vuoden 2006 aikana jäsenmäärässä Suomen kirkon. 
Menneenä vuotena 2007 kasvuvauhti oli uusimpien tilastojen mukaan edelleen hen-
gästyttävä: yli 200.000 uutta jäsentä vuodessa! Jäseniä oli kirkkoa 49 vuotta sitten 
(1959) perustettaessa 20.000, nyt 4,87 miljoonaa, seurakuntia ja sellaisen esiasteita lä-
hes 9.000. Toisaalta tuossa on kiitosaihe, toisaalta pelottaa: kuka hoitaa ja opettaa nuo 
sadattuhannet uudet jäsenet, kun vanhojakin tulisi hoitaa ja opettaa! 
 

Uudenkaupungin Palmujen suvun vanhin... ja nuorin 
 

Isäni Allan Palmu kuoli 72-vuotiaana vuonna 1982. Hänen nuorin veljensä Arvi Vil-
helm Palmu kuoli 95-vuotiaana 26.1.2008. Hannu-veljeni, kesän korvalla eläkkeelle 
siirtyvä Rauman kappalainen, toimitti siunauksen Uudessakaupungissa. Kaarina Pal-
mu soitti miehensä muistotilaisuudessa pianolla "Täältä puolehen ylhäisen maan...", 
kappaleen, jota muistan hänen soittaneen jo minun ollessani pikkupoika. Aika harppa-
us tuleekin tämän jälkeen, kun seuraava "suvun vanhin" on syntynyt 1940-luvun alus-
sa! - Meidän perheestämme kukaan ei päässyt mukaan hautajaisiin.  
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Kotisivujen kautta voit myös kätevästi liittyä ETIOPIANPALMUJEN YSTÄVÄRENKAASEEN! 
Jos Sinulla ei ole nettimahdollisuutta, pyydä liittymislomake os. SLS / Satu Gaya, Pl. 154, 00141 HELSINKI, (09) 12971 

 

Sinulle, joka jo olet renkaamme jäsen: KIITOS tähänastisesta tuesta - Jumala Sinua siunatkoon! 
 

Kaikille teille, jotka meitä olette eri tavoin, eri kanavien kautta tukemassa, SYDÄMELLISET KIITOKSET! 
 



Sukumme nuorin, Aimi Kaarina Palmu syntyi Japanin Tokushimassa 6.2.2008 
(3.956/53). Synnytyksessä avusti sama lääkäri, joka siinä samaisessa sairaalassa aut-
toi tämän vauvan äidin Asakon maailmaan vuonna 1975! Äiti ja lapsi sekä koko 
perhe voivat hyvin, kiitos Herralle. "Aimi" on japania: Ai = rakas, Mi = kaunis. 
Jos Jumala suo ja elämme, vietämme yhdessä nuoren perheen ja lähettitoverien 
kanssa Aimin kastejuhlaa Japanissa 1.4.2008. 
 

Kirkolla on paljon vieraita vuoden alkuviikkoina 
 

Mekane Yesus -kirkon ja sitä tukevien järjestöjen yhteistyöneuvottelu pidetään yleen-
sä tammi-helmikuun taitteessa. Niihin aikoihin meilläkin on mahdollisuus tavata eri-
laisia vieraita Suomesta ja maakunnista enemmän kuin muulloin. Tänä vuonna saim-
me kotiimme vierailulle mm. Päivi Anttilan ja Erkki Helmisen Lähetysseurasta sekä 
Kansanlähetyksestä isomman joukon kerralla: Keijo ja Riitta Rainerma, Tapani Kai-
tainen, Sauli ja Jaana Ahvenjärvi sekä kyydintarjoajina lähettitoverimme Räisäset.  
 

Työntekijäkokous,  entinen "lähettienkokous", pidettiin tänäkin vuonna Langaano-järven rannalla. Meitä  
oli paikalla 17 lähettiä, poissa vain Aija Katriina Ahlberg Laurin ja Suvin koulun ta-
kia. Suomen-vieraina olivat mainitut SLS-vieraat ja raamattutuntien pitäjänä Heikki 
Penttinen mukanaan Marja-Liisa -vaimonsa.  
 

Sairautta tulee joskus enemmän, joskus vähemmän. Langaanolta palattuamme emme viimeisen  
parin viikon aikana ole kumpikaan olleet oikein kunnossa. Saimme ilmeisesti siltä 
reissulta tässäkin maassa liikkuvan influenssan. Anna-Kaarinalla tuo johti pahaan ast-
makohtaukseen, jota piti ensin hoitaa tiputuksessakin. Toivomme kovasti, että kuntou-
dumme ihan "entisiin voimiimme" ennen pitkälle idänmatkalle lähtöämme! 
 
Seuraava kirjeemme tuleekin sitten, jos Herra suo, maaliskuun lopussa Japanista, käy-
tyämme sitä ennen perhetyön matkalla Taiwanissa! 
Herra meitä itsekutakin siihen asti hoitakoon ja varjelkoon. 

 

Terveisin 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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käypä myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka kolmas viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Loistokottaraisia Langaanolla; 2-3) Mekane Yesus -
lähetysyhdistyksen vuosikokouksessa "lähetyksen tuli levisi" ensin vanhimmasta nuorimpaan, sitten jo ulos... 4) Tietyömaa Addiksen Kehätien vaiheilla; 5-7) 
Lähetysseuran työntekijäkokous Langaanolla; 8) Uudenkaupungin Palmujen suvun vanhin Arvi Palmu kuoli... 9) ...ja suvun nuorin Aimi Palmu syntyi helmi-
kuun alussa; 10-11) Anna-Kaarina Palmu 59v sai postia lastenlapsilta! - Vieraita Addiksen Pappilassa: 12) Anttila ja Helminen, SLS; 13) Rainerma, Kaitainen, 
Ahvenjärvi, Räisänen, SEKL; 14) Hermann Domianus, saksal. lähetys ELM; 15) Taina Taskila ja Regina Hantikainen. 

Toisinaan sinä viet meidät ahtaisiin laaksoihin, missä murhe ja vastoinkäymiset odottavat. Auta minua, hyvä Jumala, kiittämään näistä 

laaksopoluistakin. Tiedän, että niilläkin on tarkoituksensa. Sinä tahdot opettaa minulle jotakin ja antaa siunauksesi. Sinä teet kyynelten 

laaksosta lähteitten maan. Siitä, mikä tuntuu raskaalta ja vaikealta, teet lähteen joka  pulppuaa esiin antaen uutta siunausta, uutta 

iloa, uutta voimaa. Mitä en löytänyt elämän ilonhetkistä, sitä saan ammentaa näistä lähteistä. En siis valita, Jumalani. Etsin voimaani 

sinussa, kunnes teet kyynelten laakson lähteiden maaksi.”                 Fredrik Wislöff kirjassa ”Rukouskirjani” viitaten tekstiin Ps. 84: 6-7 
 

 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Mekane Yesus -lähetysyhdistyksen vuosikokouksesta; 
- Kirkon/kirkkojen voimakkaasta kasvusta Etiopiassa; 
- Perhetyön laajenemisesta eri työalueille; 
- Aimi Kaarina Palmusta! 
- Mahdollisuudesta pitää vieraita - monesti enkeleitä! 
 

- Siitä, että Jumala on elävä, todellinen, läsnä oleva ja 
HYVÄ omilleen, niin terveyden kuin sairaudenkin 
aikana - hyvinä päivinä ja vähemmän hyviltä tuntu-
vina päivinä! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Nopeasti kasvavan Mekane Yesus -kirkon puolesta; 
- Kaukoidän matkamme ja siihen liittyvien erilaisten val-

mistelujen puolesta; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
        * Matkamme Taiwaniin 29.2.-19.3,  Japaniin 20.3.-15.4. 
        * Avioliitto-opetusta Taiwanissa: Hsinchu 9-10.3. ja 
          Kaohsiung 16-17.3. * Perhetyön esittelyä ja neuvotte-  
          luja (kiinal+suomal.) Taiwanissa eri päivinä eri paik. 
        * Japanissa lähinnä perhepiirissä, mutta myös SEKL- 
           lähettien retriitissä 31.3.-2.4. Hiruzenissa.  


