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   Addis Abeba 28.3.2007 
 
Ystävät ja sukulaiset, lähellä ja kaukana, 
 

Aurinkoiset terveiset Etiopiasta! Kolme kuukautta olemme täällä nyt tätä työkautta 
asuneet. Monenlaisten asioiden parissa olemme puuhailleet. On ollut hyvä nähdä, mi-
ten taivaallinen Isämme on kuljettanut eteenpäin askel askeleelta. Oma kärsivällisyys 
on ollut eri tilanteissa koetteella, kun on tuntunut, ettei mikään edisty. Mielen täyttää 
kuitenkin kiitollisuus siitä, että voimme olla tässä maassa ja palvella siinä tehtävässä, 
mihin Jumala on kutsunut ja lähettänyt. 
 

Uusi koti Maaliskuun alussa pääsimme vihdoin muuttamaan vierastalosta ”omaan kotiin”. Addis  
Abeban Mekane Yesus -seurakunta on hankkinut talon pappilakseen yli kolmekym-
mentä vuotta sitten. Tosin viime vuosina talo on ollut vuokrattuna ulkomaalaisille. 
Seurakunta on näin saanut tuloja toimintaansa. Seurakunnan papille taas on vuokrattu 
asunto muualta. Talosta lähti YK:n palveluksessa ollut vuokralainen sopivasti, kun 
olimme etsimässä asuntoa, ja seurakunta päätti vuokrata talon meille. Mehän olemme 
myös seurakunnan työyhteydessä osa-aikaisesti kehittämässä yhdessä etiopialaisten 
työntekijöiden kanssa seurakunnan perhetyötä, ja etenkin perheneuvontaa. 
 
Talossa on löytynyt yhtä ja toista kunnostettavaa. Pikkuhiljaa olemme teettäneet re-
monttia. Yksi huolestuttava asia on ollut se, että talosta, varsinkin keittiöstä, löytyi 
hometta. Keittiön vesijohto oli vuotanut, eikä sitä ollut ajoissa korjattu. Nyt on vuota-
va vesijohto saatu kuntoon, ja keittiön tiskikaapin takaseinä vaihdettu uuteen. Homeen 
haju onkin jo selvästi vähentynyt! 
 

Iso, kaunis piha  Erityisesti olemme iloinneet isosta pihasta, missä kasvaa puita ja kukkia. Onpa pihassa  
pieni kasvimaakin. Pihalla kasvaa myös iso palmu! Seutu on rauhallista. Läpiajo-
liikennettä ei ole. Autojen äänen sijaan kuuluu lintujen laulua. Iloinen asia on myös se, 
että meillä on nyt lyhyt työmatka toimistolle, vain noin kaksi kilometriä. 
 

Kurssikierros alkanut Kaksi viikkoa sitten olimme aloittamassa perhetyön kouluttajakurssia Awasalla. Me  
olimme kurssilla vain muutaman alkupäivän. Rouva Aberash ja pastori Genneti jäivät 
hiippakunnan seurakuntatyön johtajan, pastori Simonin ja hänen vaimonsa kanssa jat-
kamaan kurssinpitoa meidän palatessamme takaisin Addikseen. Olemme todenneet, 
että emme enää voi mennä kaikkialle koko nelikkona, vaan meidän on Gennetien 
kanssa jaettava tehtäviä ja vastuita. Työ kasvaa ja sitä pitäisi kehittää edelleen. Se ei 
onnistu, ellemme luovu joistain entisistä tehtävistämme. Ja juuri nämä kouluttajakurs-
sit ovat yksi osa, mikä on jatkossa enemmän ja enemmän työtovereittemme vastuulla. 
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Vaimoksi ryöstetty Kouluttajakurssin aluksi osanottajat saavat tilaisuuden kertoa jotain elämästään ja  
avioliitostaan. Monenlaisia kertomuksia kuulimme tälläkin kerralla.  Eräs pariskunta, 
Ato Bekele ja hänen vaimonsa Kasets, kertoivat koskettavan tarinan elämästään: 
Bekele oli päättänyt saada Kasetsin vaimokseen. He lauloivat samassa kuorossa. Mut-
ta Kasetspa ei halunnutkaan mennä naimisiin! Hän halusi evankeliumin työhön. Niin-
pä mies kehitti juonen, jolla sai houkuteltua nuoren naisen omalle kylälleen. Pidetään 
nuorten kokous, missä kuoro laulaa. Silloin Kasetskin tulee mukaan. Bekele järjesti 
ystävänsä kaappaamaan tytön, ja pakotti hänet tällä tavalla vaimokseen. 
 

”Halusin kuolla!” Kasets kertoi avoimesti kurssilaisjoukolle, miten hän oli alkuajat suorastaan vihannut 
miestään. Ei hän halunnut olla naimisissa tuon miehen kanssa. Vielä kolmannen lap-
sen syntymän aikaan hän kertoi toivoneensa, että hän kuolisi synnytykseen, jolloin hä-
nen ei tarvitsisi jatkaa avioliittoaan miehen kanssa, jota hän vihasi.. Mutta sitten Juma-
la muutti hänen asennoitumisensa, ja elämä muuttui. Nyt he elävät onnellisessa avio-
liitossa ja rakastavat toinen toistaan. Perheessä on kahdeksan lasta ja jo yksi lapsen-
lapsikin!  
 

Kurssi ”Äitikirkossa” Olemme luvanneet pitää avioliitto-opetusta kotiseurakunnassamme sunnuntai-iltapäi- 
visin. Viime sunnuntaina 26.3. oli ensimmäinen kurssijakso. Jännityksellä odotimme, 
mitä tuleman pitää. Kurssin oli määrä alkaa klo 14. Silloin paikalla oli seurakunnan 
kappalaisen ja hänen vaimonsa lisäksi YKSI pariskunta. Pikkuhiljaa ihmisiä kuitenkin 
alkoi tulla paikalle, joten lopulta heitä oli 24 pariskuntaa ja muutama nainen ilman 
miestään. Ensimmäisestä kerrasta jäi vähän hajanainen tuntu, kun pariskunnat saapui-
vat paikalle niin hitaasti ja vähitellen. Saa nähdä, miten ensi sunnuntaina käy! Kaikki 
kun lupasivat tulla ajoissa kurssipaikalle… 
 

Pääsiäistä odotellessa Tänä vuonna Etiopian pääsiäistä vietetään samaan aikaan kuin Suomessakin. Pääsiäis- 
iltapäivällä vietämme suomalaisten messua. Pääsiäisen ilosanoma kuuluu meille kai-
kille. Kristus on totisesti ylösnoussut. Siinä on uskomme perusta. Iloitkaamme siitä! 
 
NIIN VIEMME ÄÄRIIN MAAILMAN PÄÄSIÄISAAMUN SANOMAN: 
ELÄMÄ VOITTI KUOLEMAN. HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA! 
 
Iloista pääsiäistä toivotellen,  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/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Aasikarryt etelan tien var-
rella; 2-5) Kuvia Addis Abeban pappilan pihapiiristä; 6-7) Pastori Simon ja rouva Tewabets opettamassa perhetyön kouluttaja-
kurssilla Awasassa; 8-9) Kouluttajakurssin ryhmäkeskustelut käytiin ulkona puiden siimeksessä; 10-11) Rouva Kasets ja mie-
hensä Bekele pitivät harjoitustunnin ja kävivät parikeskustelun kurssin aikana; 12) Kukkiva puu Langaanolla. 
 

”Elämä on täynnä valintoja - tärkeitä ratkaisuja, jotka vaikuttavat pitkiksi ajoiksi, sekä arkipäivän pieniä päätöksiä. 
Ratkaisuja on pakko tehdä. Mutta miten? Kiitos, hyvä Jumala, että lupaat tulla siinä avukseni. Sinä lupaat osoittaa 
minulle tien, jota minun tulee vaeltaa…Sinä lupaat neuvoa minua. Mutta rakas Jumala, tee se selvästi. Muuten ereh-
dyn helposti.”                                            Fredrik Wislöff,  Rukouskirja, 3.kuukauden 28. päivän aamu  

 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Uudesta kodistamme; 
- Hyvistä työntekijöistämme (entinen kotiapulaisemme 

Bessi ja kaksi uutta vartijaa); 
- Perhetyön käsikirjan työvaiheiden edistymisestä; 
- Onnistuneesta kouluttajakurssista Awasalla; 
- Uusista perhetyön kouluttajista Awasan kurssin jälkeen; 
- Odotetuista ja virkistävistä sateista; 
- Pääsiäisen ilosanomasta: Kristus on ylösnoussut! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Perhetyön käsikirjan amharankielisen version työstämi-

sen ja oromonkielen käännöstyön alkamisen puolesta;  
- Viisautta ja kärsivällisyyttä toimistotyöhön; 
- Lähettien työlupa-asioiden järjestymistä; 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- ”Äitikirkon” avioliittokurssi 1.4., 6.ja 20.5. sekä 2-3.6. 
- Täydennyskoulutuskurssit: Dembi Dollossa 9.-15.4. ja 

Begissä 16.-21.4.;  
- Suomalainen pääsiäiskirkko 8.4. Addis Abebassa 


