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  Addis Abebassa 31.3.2005 
 
Pääsiäistervehdys teille, ystävät ja työmme tukijat! 
 

Tänä vuonna pääsiäiset ovat kovin kaukana toisistaan. Viime sunnuntaina vietimme 
Jeesuksen ylösnousemuksen juhlamessua suomalaisjoukolla Addis Abebassa - ja 
etiopialaisen kalenterin mukaan pääsiäispäivä on vasta vapunpäivänä! Mutta tärkeintä 
kuitenkin on tietää, että JEESUS ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT! Iloitkaamme 
siitä, riemuitkaamme etuoikeudesta kuulua kuoleman voittajan työtovereihin! 
 

Opiskelijoiden pohdintoja Maaliskuussa olemme taas saaneet mahdollisuuden opettaa Addis Abeban Mekane  
Yesus -seminaarissa. Tänä vuonna 3. vuosikurssin teologiryhmän kurssillemme 
liittyivät myös 3. vuosikurssin johtotehtäviin (Leadership) koulutettavien ryhmä. 
Molempien ryhmien pitäisi vuonna 2006 saada degree-tason tutkintotodistus 
(suomalaisittain alempi korkeakoulututkinto).  
 
Perhetyön perusteiden kurssi on jälleen haastanut niin opiskelijat kuin opettajatkin 
miettimään, missä perustamme on. Mainittujen ryhmien vakinaiset opettajat, 
etiopialainen teologian tohtori ja norjalaislähetti-opettaja, ovat myös olleet mukana 
kurssillamme. Lähdimme liikkeelle 1. Moos. 2:24:stä: ”mies 1) jättää isänsä ja äitinsä 
ja 2) liittyy vaimoonsa, niin että he 3) tulevat yhdeksi lihaksi”.  
 
Heti virisi vilkas keskustelu: ”Ei tuo jättäminen ole mahdollista meidän kulttuuris-
samme”, ja ”sen liittymisenkin kanssa on vähän niin ja näin, erityisesti maalla!”.  
- Kuka esitti tuon kolmijaon - me ulkomaalaislähetitkö? Milloin nuo asiat esitettiin? - 
Hei, ihan totta, Jumalahan tuon esitti, ja vielä paratiisissa, silloin, kun avioliitossa elet-
tiin vielä oikeasti paratiisiaikaa! Jumala siis ennakoi tulevat vaikeudet ja sääti avio-
liiton, minkä peruspilareita ovat jättäminen, liittyminen ja yhdeksi tuleminen - vaikka 
ihmisen näkökulmasta noihin liittyvät ongelmat olivat vielä täysin tietymättömissä! 
 

Raamattu / perinne Viimeinen nelituntisemme siirtyi toukokuulle, jolloin on tosi kiperä aihe vuorossa:  
Naisiin kohdistuva väkivalta / Perheväkivalta. Täällä on todella arka ja kipeä kysymys 
se, kumpi meitä viime kädessä määrää, Raamattu vaiko oma perinteemme. Epälukui-
silta kurssilaisryhmiltä olemme aina saaneet melkein kuin kuorossa lausutun vastauk-
sen: tietysti Raamattu! Mutta sitten joukko on mennyt hämilleen, kun olemme yhdessä 
pohtineet, miten on mahdollista se, että kymmenien etiopialaisheimojen kristitytkin yhä 
tänä päivänä perinnettään noudattaen silpovat tyttönsä (toimenpide, jota monesti on 
harhaanjohtavasti kutsuttu ’tyttöjen ympärileikkaukseksi’). Eräässä teologiryhmässä 
opiskelijat kiusaantuivat yli mitan, kun kirjoitin taululle, että ’tyttöjen silpominen on 
tarpeetonta - haitallista - syntiä - rikollista - loukkaus ihmisoikeuksia kohtaan  - naisten 
alistamista!  ”Tuota... voiko sitä nyt sentään synniksi sanoa... ?”, opiskelija kiemurteli. 
 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 

3 / 2005 
Maaliskuu 

 



 
Kouluttajakurssi taas Perhetyön 6. kouluttajakurssi 7-19.3. oli taas kova rutistus - ja upea rohkaisu!  

On aika ponnistus vetää kymmenen kurssipäivää aamukahdeksasta iltakuuteen (ja vielä 
vetäjien palaveri illalla kello 20.30-22!). Näin työkauden lopuille tullessa tuntuu, että 
voimavarat alkavat olla aika vähissä. Mutta voi sitä riemua, kun kuuntelemme kurssin 
päätösvaiheessa kurssilaisten puheenvuoroja! 
 
Meillä oli tällä kurssilla 12 pariskuntaa ja yksi vaimotta mukaan tullut mies, siis 25 
henkeä. Väkemme tuli 11 eri hiippakunnasta aivan ympäri Etiopiaa. Kaikki halusivat 
käyttää puheenvuoron viimeisenä päivänä, ensin viisi vaimoa aamupäivällä silloin, kun 
kirkonjohtajamme, pastori Iteffa Gobena, vieraili kurssillamme.  
 

Kurssilaiset puhuvat:  ”Annamme sanamme siitä, että opetamme tästälähin näitä asioita!” - ”Tästä lähtien me  
olemme vastuussa siitä, että tämä työ menee kunkin omalla alueella eteenpäin!” - ”Mei-
dän tulee ensin elää tämä kurssi todeksi omassa liitossamme, sitten opettaa  muita.” -  
”Menimme naimisiin 26 v.sitten. En ole tajunnut, miten paljon vaimoni on kärsinyt!  
Vasta nyt tajuan, miten paljon olen rikkonut vaimoani vastaan!” - ”Pyhä Henki on täällä 
pannut minut papin kyselemään, mitä oikeastaan olen saarnannut! Olenko elänyt, mitä 
olen saarnannut?” - ”Kurssi on vienyt minut sitoutumaan! Olen puhunut vaimolleni 
asiota, joita en ole puhunut milloinkaan ennen. Nämä viikot ovat olleet meille muutok-
sen ja paranemisen aikaa.” - ”Vakuutan teille: tämä työ on Herran Jeesuksen omaa 
työtä. Tätä työtä ei KUKAAN voi enää tappaa tai lakkauttaa, ei rahanpuute, ei mikään! 
- Tämä kurssi on opettanut minut karkottamaan valherakkautta, näyttelemistä - olemme 
olleet ajamassa katkeruutta ulos kodistamme!” - ”Jumala antoi näyn Aabrahamille. Kun 
Jumala antaa näyn, hänellä on siihen syy ja suunnitelma. Ei hän tämän työn näkyäkään 
ole antanut syyttä ja tarkoituksetta! Meidän tulee rukoilla, että tämä näky ja työ leviää 
muihinkin Afrikan maihin...!” - ”Me papit olemme saarnanneet evankeliumia, mutta 
olemme olleet kodeistamme ulkona, meillä ei ole ollut evankeliumia perheillemme! 
Olemme näytelleet!” - ”Olen jo pidempään rukoillut vaimoni kanssa, että Jumala avaisi 
meille yhdessäpalvelemisen oven!” - ”Minun täytyy katua ja tehdä parannus: olen 
paljon rikkonut vaimoani ja perhettäni vastaan! - Meidän kaikkien tulee myös rukoilla 
pappi Genetin, rouva Aberashin, pappi Matin ja sisar Anna-Kaarinan puolesta!” 

 
terveisin    Matti    (ja Anna-Kaarina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin etiopianpalmukirje-sivulle; 
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- TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käypä katsomassa internetissä!): 1) KUUKAUDEN ELÄINKUVA: Kukka ja mehiläinen; - Kuvat 2-12 

Perhetyön kouluttajakurssilta maaliskuussa 2005 - 2) Opetustilanne; 3) Pohdintaa taloudesta; 4) Palautekeskustelu harjoitustunnin 
jatkona 5) Kouluttajakurssilaisia luokassa; 6) Kaksosia odottava kurssilainen torkuilla; 7) Parikeskustelu; 8) Miesten ryhmäkeskustelu; 9) 
Kirkonjohtaja kouluttajakurssin vieraana; 10) Suupala puolisolle; 11) Ehtoollinen kurssin lopussa, ja 12) Koko kurssi kuvassa. 

 

”Rukous ei aina muuta olosuhteita, mutta meidät se muuttaa aina.” 
 

Billy Graham kirjassa ’Voimaa joka päivälle’ 

 
ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

 
- Innostavasta kouluttajakurssista maaliskuussa. 
- Rohkaisusta, jota olemme saaneet kurssilaisiltamme; 
- Teologisen seminaarin opiskelijoiden avoimuudesta 

haasteiden edessä; 
- Siitä, että Kes Geneti ja rva Aberash voivat ottaa yhä 

enemmän ja enemmän vastuuta perhetyöstä; 
- Terveydestä, joka on mahdollistanut tähänastisen 

ohjelmamme läpiviemisen; 
 
- Ylösnousseesta Herrasta, kuoleman voittajasta,   

joka todellakin elää ja toimii tänä päivänä! 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Jumalan apua ja voimaa heille, jotka kurssien jälkeen 
nyt koettavat panna käytäntöön sen, mitä ovat oppineet; 

- että toukokuun alkuun suunniteltu kirkon ylimmän 
johdon pariskuntien avioliittokurssi toteutuisi!; 

- Sovintoa Mekane Yesus -kirkkojen välille Etiopiassa; 
- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
 Sielunhoidon ja perheneuvonnan koulutus kotiseurakun-  
        nassamme 2.-3.4.; Kes Genetin ja rva Aberashin (Räi-  
        sästen kanssa) pitämä avioliiton peruskurssi Airassa 11-  
       16.4; lomamatkamme (Keniaan-)Kiinaan ja Hongkongiin  
       5-26.4.; Kirkonjohdon avioliittokurssi 5-8.5.2005. 


