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   Addis Abeba, 24.4.2007 
 
Hyvät ihmiset,  tervehdys Addiksen pappilasta kahden pitkän matkan välipäivinä! Aurinko paistaa, 

ihmeköynnökset ja monenlaiset kukat kukkivat pihassamme, on kaunista. 
 

Kärsivällisyyskoulua II  Menneet viikot eivät kuitenkaan ole olleet meille erityisen aurinkoisia elämässämme.  
Itse asiassa viime viikot, paljolti tämän työkautemme alkukuukaudet kaikkineen ovat 
olleet meille niin tiukkaa, niin tiukkaa aikaa, että epäröin siitä paljoakaan kertoa. Me-
kane Yesus –kirkon keskusviraston byrokratia on niin ankaran kaavamaista, niin ah-
distavan, suorastaan tukahduttavan monimutkaista ja monipolvista, että sitä on vaikea 
todeksi uskoa edes kirkon muissa yksiköissä työskentelevien lähettitoveriemme.  
 
Etiopialainen työtoveripariskuntamme on monet kerrat todennut: ”Meidän on vain 
nöyrästi tehtävä niin kuin hallinto- ja talousosasto käskee, muuten emme voi tehdä 
lainkaan työtämme”. Mutta kun eiliset ohjeet eivät ehkä pädekään tänään, eikä tänään 
suullisesti annettu lupa kelpaakaan huomenna, kun ohjeissa ei aina ole järjen häivää-
kään, kun tarvitsemme yksilöidyn etukäteisluvan joka nippelin ostamiseen (vaikkapa 
muutamien eurojen kynä- ja vihkohankintoihin jne jne jne jne jne), ei meikäläisen kär-
sivällisyys vain tunnu riittävän. Budjetti on tietysti oman prosessinsa jälkeen vahvis-
tettu. Mutta silti tarvitsemme pikkuhankintoihinkin etukäteisluvan. Siinä vaiheessa ja 
taas uudelleen kuitteja selvitettäessä tarvitsemme allekirjoitukset osastonjohtajalta, 
kirjanpitäjältä, pääkirjanpitäjältä, hallinto- ja talousjohtajalta jne. Jos joku tuosta ket-
justa ei ole paikalla, homma jää odottamaan hänen paluutaan - sijaisjärjestelyt eivät 
kuulu tähän järjestelmään. – Eiköhän tämä jo riitä. Kaikki tuo, ja moni samantapainen 
asia, on vain rajusti koetellut työnäkyämme ja on viedä työn ilon. 
 

Iloa työstä Kursseilla ja muissa opetustilanteissa saamme sitten sitäkin enemmän iloa ja rohkai- 
sua. Työ menee kirkon perustasoilla hyvää vauhtia eteenpäin, väki on innostunutta ja 
antaa todella rohkaisevaa palautetta. Pääsiäisen jälkeen olimme kursseilla ensin Dembi 
Dollossa (660 km täältä), seuraavalla viikolla Begissä (700 km täältä). Mukaan oli 
kutsuttu vuosina 2002-2006 kouluttajakurssin käyneet pariskunnat. Kolmen hiippa-
kunnan kutsuttuja oli yhteensä 70, ja heistä kursseille tuli 60 eli noin 85% - upeata!  
 
Kuulimme paljon suullisia raportteja ja henkilö- tai perhekohtaisia todistuksia. Moni 
kertoi, miten heidän avioliittonsa ja perheensä elämä on ratkaisevasti muuttunut per-
heopetukseen pääsyn jälkeen. Moni kertoi, miten heitä kysellään opettamaan uusiin ja 
uusiin paikkoihin. Begissä, missä seurakunnat joutuivat äkillisiin vainoihin viime syk-
synä, totesimme, miten avioliitto- ja perheopetus (jota saavat monin paikoin myös 
seudun muslimit) on mitä parhainta rauhan ja sovinnon tuomista yhteisön elämään! 
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Autoenkeleitä! Autoenkeliä tarvitsimme, taas kerran. Ajettuamme vajaat 100 km alkoivat jakopään  

hihnan ja akun varoitusvalot vilkkua. Oli juhlapäivä, korjaamot olivat kiinni. Löy-
simme Ambossa kotoaan autosähköasentajan, joka löysi vian ja asensi paikoilleen uu-
den virranjakajan. Minun hoitaessani tuota asiaa asentajan vaimo kutsui Anna-
Kaarinan ja Genetit sisään kotiinsa ja tarjosi pääsiäisen juhlaruokaa! Kun auto oli tul-
lut kuntoon, minunkin piti vielä syödä heillä votit. Emme siis olleet tuttuja ennestään! 

 
Ajoimme kahden viikon matkallamme Lähetysseuran Toyota LandCruiserilla 1800  
kilometriä. Yövyimme meno- ja tulomatkalla Nekemtessä, kurssilla Dembi Dollossa, 
väliviikonloppuna Airassa ja kurssilla Begissä. JOKA IKISESSÄ yöpaikassa jou-
duimme korjauttamaan renkaan, lisäksi yksi rengas räjähti tohjoksi Dembin-Airan vä-
lillä. Kuusi renkaanvaihtoa! Mutta pääsimme vähällä sikäli, että viisi kuudesta rengas-
rikosta totesimme kaikessa rauhassa yöpaikoissa, ei uteliaiden keskellä tien päällä! 
 
Iloa ja valoa pääsiäisaikaan toivotellen,  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/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Mehiläinen appelsiininku-
kassa; 2) Anna-Kaarina saarnaa suomalaisten pääsiaiskirkossa; 3) Autoenkelin hoidossa; 4) Rengas räjähti kerralla tohjoksi;  
5) Reissun viides renkaanvaihto Begissä; 6) Kuudes rengas korjattavana kotimatkalla Nekemtessä; 7) Dembi Dollon hiippa-
kunnan nuorisosihteeri ja uusi vaimonsa; 8) Aikataulussa on vaikea pysyä - nyt odotetaan kurssipaikan avaimenhaltijaa;  
9) Upeita maisemia Dembin-Begin välillä; 10) Kaman kirkko nousee täystuhon jälkeen tuhkasta; 11) Begin kurssilla papin-
vaimo lukee raamattua oromoksi; 12) Lounaat syötiin puun alla Begin hiippakuntakeskuksen pihamaalla; 13) Addiksen pappi-
lan olohuoneessa, vieraana (vas) Christine Björkskog; 14) Näkymä Palmujen Pappilan olohuoneesta pihalle. 
 

”KUN KAIKKI HORJUU - Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju. 
-  Useimpien ihmisten elämään tulee raskaita koettelemuksia. Meiltä temmataan pois ne, jotka ennen ovat olleet tu-
kemme ja turvamme, ja pohja tuntuu järkkyvän jalkojemme alla. On kuin vuoret väistyisivät ja vanhat kukkulat hor-
juisivat. – Tulen sinun luoksesi, Herra. Kun kaikki maalliset tuet pettävät, minulle jää sinun armosi, johon saan tur-
vata. Ei siis ole väliä, vaikka koettelemukset tulevat ja vuoret väistyvät, kunhan saan tuntea jalkojeni alla lujan perus-
tan – sinun rauhanliittosi, joka ei horju. – Siinä saan levätä turvallisesti. Se kestää, vaikka kaikki muu pettää ja tem-
mataan pois. Kukaan ei voi ottaa minulta sinun armoasi. ”                  Fredrik Wislöff,  Rukouskirja, 1.kuukauden 1. päivän ilta  

 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Pappilan hyvintehdystä remontista; 
- Varjeluksesta matkoilla, autoenkeleistä yms.; 
- Rohkaisevasta palautteesta jatkokurssilaisilta Dembi 

Dollossa (mukana myös Airan hpk:n väkeä) ja Begissä; 
- Begin hiippakunnan selviytymisestä vainonajasta (loka- 
- marrask. 2006, 24 kirkkoa tuhottiin tuolloin) ja koulutta-

jien innostuksesta perhetyön tulevaan vahvistamiseen; 
- Mahdollisuudesta matkustaa Etiopiassa, missä (valta-

osassa maata) turvallisuustilanne on nyt ollut hyvä; 
 
- Iloisesta, turvallisesta osastamme: on hyvä elää ja 

vaeltaa Ylösnousseen ja elävän Herran seurassa! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Varjelusta, ettei pappilan home tuottaisi lisähaittaa; 
- Perhetyön käsikirjan amharankielisen version työstämi-

sen ja oromonkielen käännöstyön puolesta;  
- Viisautta ja kärsivällisyyttä toimistotyöhön, erityisesti 

kestävyyttä kun byrokratia ahdistaa, tukahduttaa; 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- Matka Langaanolle ja sieltä edelleen Baleen (Dodolan 

hpk ja Kylväjän lähettejä Gobassa ja Ginirissä) 25.4.-5.5 
- ”Äitikirkon” avioliittokurssi 6. ja 20.5. sekä 2-3.6. 
- Hosainan-matka 25-30.5.; Opetusta Hosainan teologi-

sessa seminaarissa 28-29.5.;  
- Kesän työ- ja lomajaksomme Suomessa 20.6.-16.8. 

 


