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   Addis Abebassa 30.6.2008 
 
Ystävät ja sukulaiset kesä-Suomessa ja vähän muuallakin,   
 

Sadeajan tervehdys Etiopiasta! Sateet ovat nyt joka puolella toivottuja, ja nyt onkin sa-
tanut runsaasti. Etiopian ongelma vain on se, että keväällä ns. pikkusateet jäivät monin 
paikoin kokonaan tulematta, jolloin niihin perustuva sato jäi kokonaan saamatta. Siksi 
maassa on monin paikoin meneillään paha nälänhätä, taas kerran. 
 

Jesaja puhui meille Kesäkuun viimeisen sunnuntain suomalaisten perhemessussa meitä oli koolla pieni  
joukko, kymmenkunta, saksalaisessa kirkossa. Oli hyvä olla. - Mitäpä Jesaja?  
"Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette arkoja minun sanani alla: Köyhää minä katson, 
köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa." - "Ei Herran käsi ole lyhyt pelas-
tamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erotta-
vat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin 
ettei hän teitä kuule." - "Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, 
hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä 
odottavat!" " Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin 
kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Her-
rassa on turva." - " Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasem-
paan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: - Tässä on tie, kulkekaa sitä." 

 
Kouluttajien kouluttajat Mekane Yesus -kirkkomme perhekasvatusohjelmassa on nyt meneillään yhdeksäs 

vuosi. Aloitimme "peruskurssit" vuonna 2000, "kouluttajakurssit" vuonna 2002. Per-
hetyön perusopetusvastuu on jo vuosia sitten siirtynyt meiltä keskuskirkon tasolta 
hiippakunnille. Kulunut kesäkuu merkitsi suurta, perustavan tärkeän siirtymävaiheen 
alkua tässä työssä. Pidimme "kouluttajien kouluttajien kurssin" 17:lle kurssilaiselle. 
Ajatus on se, että tämän kurssin käyneet voivat jatkossa pitää itsenäisesti perhetyön 
kouluttajakursseja omissa hiippakunnissaan. Näin siis vastuu on taas yhdeltä merkittä-
vältä osalta siirtymässä "alemmas", tai paremminkin sinne, missä itse työ on. 
 

Iloa, rohkaisua, toivoa Me vanhatpalmut olemme yhtä ja toista tehneet perhetyön edistämiseksi Mekane  
Yesus -kirkossa, mm. pitäneet kursseja kirkon kaikissa (20) hiippakunnissa. Mutta tä-
mä työ kuuluu seurakuntatasolle - ja tässä kirkossa on 6.000 seurakuntaa ja vielä 
3.000 seurakunnaksi kasvavaa saarnapaikkaa. Jo kahdeksan vuotta sitten työmme "oh-
jelmakuvauksessa" asetettiin tavoitteeksi se, "että avioliitto- ja perheopetus ja muu tu-
ki perheille olisi itsestään selvä ja välttämätön osa toimintaa kirkon työn kaikilla ta-
soilla."  Menneen kesäkuun kurssi merkitsi isoa hyppyä kohti tuota tavoitetta!  
- Meillä oli upea, innostuneiden vastuunkantajien ryhmä koolla. Paljon hyviä ideoita, 
paljon vertaistukea - sanalla sanoen: on toivoa työn edistymisestä eri puolilla. 
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Uudenlainen kurssi Olemme pitäneet melkoisen määrän kursseja Etiopiassa. Tämä kouluttajakurssi oli  
aivan uusi ja uudenlainen niin meille kuin kurssilaisillekin. Oli todella haastavaa yh-
dessä tuon joukon kanssa pohtia, miten opetetaan, mihin pyrimme, mitkä ovat tär-
keimmät asiat, mihin tulisi kiinnittää huomiota, jne jne. 

 
Iloa seurakunnasta Kotiseurakuntamme kappalainen, pastori Markos, oli yksi kurssilaisistamme. Hän on   

meille todellinen ilon ja kiitoksen aihe. "Äitikirkko" on monessakin mielessä Mekane 
Yesus -kirkon lipunkantaja, on merkittävää, että sen pappi on perhetyöstä innostunut! 
- Olemme kuluneella viikolla yhdessä Kes Markoksen kanssa suunnitelleet Äitikirkon 
tulevan vuoden (syyskuu 2008 - elokuu 2009) perhetyön linjauksia. Hän vie asioita 
Suomen-matkamme aikana kirkkoneuvoston käsittelyyn.  
 

Huolenaiheita  - Maailma tuntuu jo aikoja sitten väsyneen Etiopian toistuviin nälkäkatastrofi-uutisiin.  
On hyvä pohtia, miten tilannetta voitaisiin pitkällä aikavälillä parantaa. Mutta miljoo-
nat ovat hätäavun tarpeessa NYT, he kyselevät, miten selvitä ensi satoon asti ... 
- Uusi lakiehdotus vaikuttaa kuin myrskypilveltä kansalaisjärjestöjen työn yllä. On 
avoin ja ilmeisen suuren luokan kysymys, mitä se merkitsee kirkkojenkin työlle. 

 
  Hyvää, valoisaa, iloista kesää toivottaen,  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/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Addiksen pappilan pihapuun papukaija; 2) Kurssimatka al-
kaa kirkon keskusvirastolta; [Kouluttajien kouluttajien kurssilta:] 3-6) Ryhmäkeskusteluja; 7-8) Ryhmän sihteeri kirjaa ... ja 
esittelee tulokset yleiskeskustelussa; 9-10) Helena ja Tapio Räisänen opettamassa nuorten perhekasvatusasioita; 11-12) Kurssi-
laiset "kenttäharjoittelussa", opettamassa nuorten ryhmiä; 13-14) Kirkonjohtaja, pastori Iteffa, kurssin vieraana; 15-16) Kurssin 
naiset ... ja koko kurssin ryhmäkuva; [Muita kuvia kesäkuulta:] 17) Kansainvälisen verenluovuttajapäivän juhla; 18) Etiopian 
Punaisen Ristin verenluovuttajatilaston kakkonen! 19) Suomalais-etiopialainen hääpari; 20) Bethlehem-koneinsinöörin (kum-
mityttömme) vuokrakoti; 21-22) Vieraita Addiksen pappilassa: Esimiehemme, pastori Yonas, Mekane Yesus -kirkon seura-
kuntatyön johtaja ... ja SLS:n yhdyssihteeri Elisa Blomberg ja SLS:n asiainhoitaja, Ato Kassa Hailemariam. 

 

"Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua." Ps. 130:6 
On sellaisia, jotka tahtovat määrätä Jumalalle ajan, keinon ja mitan, jopa ikäänkuin itse ehdotella hänelle, millä tavoin he tahtovat 
tulla autetuiksi; mutta kun niin ei heille tapahdukaan, he häätyvät toivottomiksi ja etsivät apua muualta. Sellaiset eivät odota Herraa, 
hänen täytyy heitä odottaa ja heti olla valmis auttamaan heitä juuri heidän määräämällään tavalla. Ne sitävastoin, jotka odottavat 
Herraa, rukoilevat armoa, jättäen vapaasti Jumalan tahdon varaan milloin, kuinka, missä ja minkä kautta hän tahtoo auttaa. Apua 
eivät epäile, mutta he odottavat sitä, määräämättä sille mitään muotoa, vaikka se kauankin viipyisi. Siltä taas, joka määrää avulle 
muodon, se jää saamatta, hän kun ei odota Jumalan neuvoa, tahtoa ja viipymistä."   Luther, Mannaa Jumalan lapsille, kesäkuun. 29.päivä 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Rauhasta valtaosassa Etiopiaa; 
- Etiopian hyvin alkaneesta sadeajasta; 
- Onnistuneesta perhetyön kouluttajien kouluttajien 

kurssista, innostuneista vastuunkantajista, monista eri 
mahdollisuuksista edistää perhetyötä; 

- Kummipoika-Kirubelista: lääkäriopinnot ovat val-
miit, työharjoittelu menossa, valmistuminen 2009; 

- Suomalaisyhteisön jumalanpalvelusyhteydestä; 
- Perhetyön kouluttajan käsikirjan amhara-version 

valmistumisesta painokuntoon; 
- Kotiseurakuntamme ("Äitikirkon") laajenevasta per-

hetyöstä Markos-kappalaisen johdossa; 
- Mahdollisuudesta lomaan, virkistykseen, voimien 

keräämiseen kesällä. 
 

- Siitä, että Herra on hyvä omilleen, kesät talvet!  

RUKOILKAA SIIS: 
- Huolestuttavan lakiehdotusasian puolesta: että ulko-

maisten kansalaisjärjestöjen tuki Etiopialle voisi jatkua; 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 
- Kansanryhmien välisten kahakoiden loppumista; 
- Viisautta valtion päättäjille inflaation hillitsemiseksi; 
- Heinäkuisen "kirkkohallituksen" (Council) puolesta; 
- Vaalien puolesta: Heinäkuussa kirkkohallitus nimeää 

kirkonjohtajavaalin (2009) ehdokkaat, ja Addis Abeban 
hiippakunta valitsee itselleen uuden johtajan. 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Suomen-matkamme 1.7.- 2.9. * Avioliittoleiri Kala- 
        joella 9-14.7. * SLS-perhetyön päivät 19-21.8. * Lähe- 
        tysneuvoston järjestämä 'Perheenä lähetystyössä' -konfe- 
        renssi 21-23.8. * Kokouksia, palavereja SLS:ssa mm.  
        3.7. ja viikoilla 33-35 eri aikoina; * Vuosilomamme    
        viikoilla 30-32; * Perheen ja perhekunnan tapaamisia.  
            


