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  Addis Abebassa 31.5.2008 

 

Ystävät, Terveiset Hosainasta. Teimme sinne viikon reissun, miltä palasimme tänään illalla.  

Oli jo pimeää, kun saavuimme kotipihaan. Tänään oli taas sähkötön päivä, joten purimme tavarat 

autosta taskulampun ja kynttilöiden valossa. Pidimme Hosainan seminaarilla perhetyön perustei-

den kurssin toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.  

 

Vuosi oli vierähtänyt edellisestä matkastamme. Asfalttitie oli valmistunut perille saakka. Tie on 

siis hyvä, mutta tiellä liikkuva karja ja ihmiset aika lailla hidastivat matkantekoa. Lauantai on to-

ripäivä niin Hosainassa kuin muutamassa pikkukaupungissakin matkan varrella, joten ihmisiä oli 

liikkeellä runsaasti. 

 

Goden kirkossa Olimme viime sunnuntaina pitkästä aikaa jumalanpalveluksessa Goden seurakunnassa.  

Kirkkorakennusta oli laajennettu. Pihapiiriin oli rakenteilla myös pienempi rakennus, mutta raho-

jen puutteen takia se oli jäänyt kesken. 

 

Kirkkoväki saapui paikalle aika verkalleen. Kun jumalanpalvelus alkoi puoli yhdentoista maissa, 

paikalla oli vain kourallinen ihmisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun oli saarnan vuoro, kirkko oli jo 

täynnä ihmisiä. Pidimme yhdessä, Matti ja minä, kristillistä perhe-elämää käsittelevän opetus-

saarnan. Saimme kuulla saarnavuorosta vasta Hosainaan tultuamme, joten päivän tekstistä saar-

nan valmistamiseen ei olisi ollut aikaa. 

 

Pappilassa Kirkosta menimme seurakunnan papin, Kes Belatsoun kotiin lounaalle. Hän odotti meitä  

tulopäivänämme Hetossa: Vaimo oli lähettänyt hänet torille, mutta kun ei ollut rahaa ostaa ruo-

kaa, mitä voisi vieraille tarjota! Voisimmeko vähän auttaa... 

 

Papin perheessä on kaksi lasta. Palkka vaan ei mitenkään riitä elämiseen, seurakunta kun maksaa 

paimenelleen vain vajaat kolme euroa kuukaudessa. Pikkusateet jäivät tulematta. Valebanaanit on 

vienyt jokin kasvitauti. Villisiat söivät perunat. Härkävasikka kuoli, kun sille ei ollut tarpeeksi 

syötävää... Miten nämä ihmiset ylipäätään pysyvät hengissä! 

 

Kohtaamisia Samanlaisia tarinoita kuulimme viikon aikana vielä useamman kerran, kun tapasimme 

maaseudulta meitä tapaamaan tulleita pappeja. Istuimme heidän kanssaan teekupin ääressä enti-

sessä kodissamme. Jokainen kyseli perheemme kuulumisia, muisti nimeltä kaikki lapsemme ja 

kiitti Jumalaa, joka oli tuonut meidät taas yhteen! Yksi evankelista kertoi, että heidän alueellaan 

lapset kärsivät jo vakavasta aliravitsemuksesta. Hallitus on alankomailla aloittanut avustusviljan 

jakamisen puutteesta kärsiville. 

 

Ja kuitenkin osa näistä kaikkein köyhimmistä tuli tuliaisten kanssa: kellä oli purkillinen hunajaa, 

kellä kotipihan terveisinä avokadoja ja kahvipapuja.  
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Vierailimme myös muutamassa ystäväkodissa Hosainassa. Joka paikassa puhuttiin viljan ja muun 

ruuan hinnan noususta. Sanomalehdestä luimmekin, että vuodessa ruuan hinta on noussut 43,7 %. 

Vuositason inflaatio oli toukokuussa 38,1 %. 

 

Koulutusta perheneuvonnasta 

 

Toukokuun alussa pidimme kolmipäiväisen kurssin seurakunnissa perheneuvontaa antaville työn-

tekijöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille. Tarkoitus on jatkaa opetusta syksyllä, kukaties vielä 

ensi keväänäkin. Opetuksen tarve on suuri. Monenlaiset vaikeudet haittaavat perhe-elämää. - Ho-

sainan seminaarin opiskelija, Tekle Loha, kertoi meille heti kurssin alussa (ja pyysi kertomaan 

edelleen), että hänen vaimonsa jätti hänet yhdeksän avioliittovuoden jälkeen miehen lähdettyä 

(yksinään Hosainaan) opiskelemaan. Vaimolle oli kerrottu "profetia", minkä mukaan Tekle ei ole 

hänelle oikea mies, joten vaimon on erottava. Niin vaimo sitten lähti jättäen miehen kyselemään, 

oliko tämä oikea profetia. Seurakunnissa tuntuu usein unohtuneen 1. Joh. 4:1 ohje: "Älkää uskoko 
kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia 
vääriä profeettoja." - Vastaavanlaisia surullisia tarinoita vähän eri muodoissa kuulimme myös 

perheneuvojakurssin aikana. 

 

Hätä ja tuska maailman suurempi on kuin aavistan. Ken voisi kärsivää auttaa! 
 

Oikein hyvää ja virkistävää kesää teille jokaiselle 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/ 

- 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: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Papinperheen vasikka 2007 - se kuoli kevään 2008 kuivuu-

teen; 2) Asfalttitie tuli Hosainaan! 3) Hosainassa rakennetaan paljon; 4) Nuori mies Goden jumalanpalveluksen juontajana;  

5) Köyhä vaimo antoi kanansa lahjana seurakunnalle; 6) Goden kirkkoväkeä; 7) Vieraan kamera kiinnostaa! 8) Vieraita Pal-

muilla Hosainassa; 9) Vierailulla Kes Abeben uudessa kodissa; 10) Ryhmäkeskustelu Hosainan teologisen seminaarin kurssil-

la; 11) Seminaarilaiset teetauolla; 12) Hosainan seminaarin kurssilaisten ryhmäkuva; 13) Addiksen perheneuvojien kurssin 

ryhmäkuva; 14-15) Ryhmäkeskusteluja perheneuvojien kurssilla; 16) Ato Tekle Loha, vaimonsa jättämä; 17) EECMY-

lähetysyhdistyksen toimiston avajaiset; 18) EECMY-lähetysyhdistyksen ensimmäinen pääsihteeri, Ato Wondemu Mateos. 

 

 

"Anna sille, joka sinulta anoo (Matt.5:42). Kristityn on mielellään lainattava ja annettava jokaiselle, joka häneltä anoo... Älkäämme 
kuitenkaan antako siten, että tuhlaamme ilmaan katsomatta kenelle annamme... Ei Kristus käske meitä antamaan kelle tahansa, vaan 
sille, joka meiltä puutteenalaisena anoo... Avatkaamme silmämme tarkkaamaan, onko hän anova, toisin sanoen, onko hän tarpeessa  
ja pyytääkö hän oikein, vai onko hän kärttäjä ja roisto."                                                  Luther, Mannaa Jumalan lapsille, toukok. 26.päivä 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Perheneuvojakurssilla olleista, jotka todella haluavat 

auttaa vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä; 
- Hosainan teologisen seminaarin innokkaista opiskeli-

joista, joista osa valmistuu juhannuksena; 
- Uskollisista maaseudun papeista ja evankelistoista, jotka   

palvelevat  seurakuntiaan, vaikka nälkäpalkalla; 
- Vanhoista, hyvistä ystävyyssuhteista eri puolilla; 
- Siitä, että täällä joskus sentään on sähköä! (Nykyisin 

meillä on 2 viikossa 5 sähkötöntä päivää á 14 tuntia.) 
- Kauan kaivatuista sateista eri puolilla maata; 
 
- Jumalan uskollisesta huolenpidosta!  

RUKOILKAA SIIS: 
- Että Jumala armossaan auttaisi etiopialaisia, kun elämä 

muuttuu aina vain kalliimmaksi, mutta tulot eivät kasva; 

- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 

- Viisautta valtion päättäjille inflaation hillitsemiseksi; 

- Mekane Yesus -kirkon heinäkuun alussa pidettävän 

"kirkkohallituksen" kokouksen puolesta; 

- Siunausta ja viisautta Hosainan hiippakunnan vasta vali-

tulle uudelle johdolle (hpk:n johtaja Salomon Chefamo). 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Perhetyön kouluttajien kouluttajakurssi (heille, jotka  

           jatkossa järjestävät kouluttajakursseja) 2-14.6.-08. 

         * Suomen-matkamme 1.7.- 2.9. 


