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Addis Abebassa 31. elokuuta 2007 
 

Ystävät hyvät,  aurinkoinen tervehdys sadeajan Addiksesta! Juuri nyt paistaa, hetken päästä voi taas  
sataa - päivittäin saamme molempia, joskus moneenkin kertaan. 
 

Perhetyön päivät Tämänvuotiset Perhetyön neuvottelupäivät pidettiin Järvenpäässä 6-10.8. Mukana oli  
yhteensä 38 osallistujaa. -  Lähettejä oli mukana 19, yhteensä kahdeksalta eri työ-
alueelta: (SLS) Botswana, Etiopia, Israel, Senegal, Taiwan, Venäjä; (SEKL) 
Etiopia; (ELK) Bangladesh, Etiopia; (SLEY) Japani. Ulkomaisina vieraina mu-
kana olivat Venäjän-työtoverimme, Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi ja 
hänen puolisonsa Alina ja Inkerin kirkon diakoniajohtaja Lilja Stepanova. 
 
Perhetyön päivät olivat rohkaiseva, monenlaista uutta ajateltavaa antava kokemus. Tu-
tustuimme paitsi toinen toisiimme myös paikalliseen kulttuuriin, kun yhtenä iltana vie-
railimme Eero Järnefeltin, toisena taas Juhani Ahon taiteilijakodissa.  
 

Koulutusta, ja matkaan! Lähtöviikollamme olimme mukana Lähetysseurassa ns. hankekoulutuksessa, mikä  
antoi hyviä eväitä tulevan työn suunnitteluun. Lähtöä edeltävänä iltapäivänä olimme 
vielä mukana Perhetyön ohjausryhmän kokouksessa. – Noina päivinä kuljimme Hel-
sinkiin bussilla. Muuten minä en Helsingin-reissuihin juuri moottorivoimaa tarvinnut: 
vajaan kahden kuukauden Suomen-vierailumme aikana pyöräilin noin 500 kilometriä. 

 
Enkeleillä oli kiirettä Meidän oli määrä lentää 16.8. kahdella eri koneella Etiopiaan. Amsterdamiin laskeu- 

duttaessa noin 30 metrin korkeudessa, lähes 300 km/t nopeudessa pilotti ha-
vaitsi eteemme laskeutumislinjalle, vain noin 100 metrin päässä meistä, kään-
tymässä olevan koneen! Kapteenilla oli sekunnin verran reaktioaikaa: hän veti 
koneen uudelleen nousuun. Laskeuduttuamme ohjaaja kertoi työtoverillemme, 
ettei hänen uransa aikana moista hätätilannetta ollut ennen tullut kohdalle.  
 
Addiksen kone lähti sitten aikanaan, mutta noin 1½ tunnin lennon jälkeen, suu-
rin piirtein Itävallan yläpuolella, kapteeni kuulutti, että moottorissa ilmenneen 
tärinän johdosta hän on päättänyt palata Amsterdamiin. Sinne tultaessa kuulu-
tettiin, että tarkoitus on lähteä vuorokausi alkuperäistä myöhemmin, kun muuta 
konetta ei siihen hätään ollut saatavilla. – Konetta EI saatu kuntoon vuorokau-
dessa, lähdimme seuraavana päivänä korvaavalla, samanlaisella koneella. Hen-
kilökunta oli työtoverillemme kertonut, että edellisen päivän lennolla oli ollut 
mukana lentokoneinsinööri, joka oli antanut neuvon palata takaisin. Len-
toemäntä totesi, että tuo mies pelasti henkemme! 
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Uusi osastonjohtaja Kesäkuun lopulla Mekane Yesus –kirkolle valittiin uusia johtohenkilöitä. Apulais- 
pääsihteeriksi Ato Abebe Yohanneksen tilalle valittiin Awasan hiippakunnan johtaja, 
Ato Paulos Shune. Seurakuntatyön osastonjohtajaksi pastori Alemu Shetan tilalle va-
littiin pastori Yonas Yigezu. Hän oli takavuosina suomalaislähettien työtoveri 
toimiessaan Mettun hiippakunnan johtajana, ja viime tammikuussa hänet valit-
tiin Mekane Yesus –lähetysyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi. 
 
Iloitsemme suuresti uudesta osastonjohtajastamme, jonka hyvin tunnemme jo 
vuosien takaa. Pidimme jo hänen kanssaan perusteellisen ensineuvottelun anta-
en yleiskuvan kirkon perhetyöstä tähän asti ja hahmottelimme tulevia linjoja. 
  

Äitikirkko, kotikirkko Etiopialainen kotiseurakuntamme on seurakunta, jota kutsutaan myös nimellä ”Äi- 
tikirkko”, koska koko Mekane Yesus –kirkko on saanut alkunsa siitä. Tammikuusta 
alkaen Äitikirkko on myös toinen työpaikkamme kirkon keskusviraston ohella. Tun-
nemme vanhastaan myös kirkkoherra-Josefin, mutta lähin työtoverimme on pastori 
Markos, kappalainen. Hänen kanssaan olemme suunnitelleet tulevan vuoden avioliitto-
opetussarjaa ja useille seurakunnille suunnattavaa perheneuvojien koulutusta. 
 

Millennium! Syyskuun 12. päivä alkaa etiopialaisen kalenterin vuosi 2000. Täällä touhotetaan tuota  
MILLENNIUMIA joka tuutista ja tänne odotetaan tuhatpäistä ulkoetiopialaisten ryn-
täystä näinä viikkoina. Lukuisia hotelleja on rakenteilla, kaupungin teitä kunnostetaan. 
Viime sunnuntain saarnamies antoi Fil. 4:8-9:n pohjalta hyvän vinkin: entä jos uuden 
aikakauden alkaessa päättäisimme puhua ihmisistä ja asioista VAIN HYVÄÄ! 

 
aurinkoisin-sateisin-aurinkoisin-sateisin terveisin 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/ 
- Laajempaa kuvaa lähetystyöstä: käy Lähetysseuran kotisivuilla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Torakka Langaanolla;    
2-6) PERHETYÖN PÄIVILTÄ JÄRVENPÄÄSTÄ: Piispa Kuukauppi puhumassa, yleiskeskustelua salissa, akvaariotyösken-
telyä, Kirsti ja Yrjö Ijäs sekä kulttuuri-ilta Eero Järnefeltin taiteilijakotiin tutustuessa; 7) Lähtö Vantaalta kohti Etiopiaa, saatta-
jana tälläkin kerralla ystävämme Arja Etola; 8) Laskeutuminen Amsterdamiin; 9-12) Mekane Yesus –Äitikirkon neljä kuoroa 
erottaa toisistaan erivärisistä kuorokaavuista; 13) Jumalanpalveluksissa on monesti mukana virsien esilaulajaryhmä; 14) Ennen 
kastetoimituksen alkua lapsen äiti tulee alttarikaiteen ääreen kiitos- ja esirukousta varten; 15) Äitikirkon pyhäkoululaiset laula-
vat ja heidät siunataan jumalanpalveluksen alussa kerran kuukaudessa. 

 

’Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle 
 ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani.’ Ilm. 3:20 

 

”Kiitos, että yhä kolkutat. Joka päivä ja monta kertaa päivässä kuulen kolkutuksen ja avaan oven. Ennen kuin minä 
kolkutan rukouksen ovelle, olet sinä kolkuttanut minun ovelleni. Ennen kuin minä kutsun sinua, on sinun Henkesi 
herättänyt minut rukoukseen. Sinä ennätät aina ensimmäiseksi. – Sitten tulet sisään ja aterioit minun kanssani. Niin 
saan kokea ihmeellisen yhteyden, jonka sellainen yhdessäolo antaa. Sinun läheisyydessäsi vallitsee rauha. Sinun pöy-
dässäsi tunnen, kuinka rauha ja ilo tulvivat vastaani.”                               Fredrik Wislöff,  Rukouskirjani, 3.kuukauden 28. päivän ilta 

 
ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Varjeluksesta lentomatkoillamme 16-17.8.2007! 
- Siitä, että kotipappilamme EI ollut homeessa kovan sa-

deajan vaikutuksesta kotiin palatessamme; 
- Työtovereistamme (rouva Aberash ja Kes Geneti), jotka 

ovat vuosilomalla 22.8.-16.9.2007; 
- Siitä, että kummityttömme Betlehem valmistui yliopis-

tosta insinööriksi heinäkuussa (- ja rukoilkaa koko per-
heelle lohdutusta:  Betlehemin isä, pastori Johannes Lo-
damo kuoli yllättäen joku viikko sitten.); 

- Kotiseurakunnastamme, Addis Abeban Äitikirkosta; 
- Siitä, että Jeesus elää ja toimii tänä päivänä! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta perhetyön ohjelmien suunnitelmiin, eri maissa, 

eri kirkoissa, erilaisissa yhteistyökuvioissa; 
- Viisautta alkaneen toimintakauden ohjelmien suunnitte-

luun Mekane Yesus -kirkossa; 
- Siunausta Mekane Yesus –kirkon seurakuntatyön johta-

jalle (Kes Yonas) ja apulaispääsihteerille (Ato Paulos); 
- Taitoa ryhtyessämme syyskuusta lähtien Vantaan seura-

kuntien kotisivujen lähetystyö-blogin kirjoittajiksi; 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- 19-20.9. srk-työn osaston retriitti; 2-6.10. Perhetyön 

kouluttajien jatkokurssi Debre Zeitissä;  
 


