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                                   Vantaan Kaivokselassa 30.8.2008 

 
Hyvät ihmiset, Aurinkoisen syyspäivän tervehdys Ukonpolun-kodistamme! On ollut hienoa elää  

Suomen kesää kaikenlaisine säänvaihteluineen. Eilen olimme pyöräretkellä Helsingin 
Puistolassa Anna-Kaarinan Esa-veljen perheen luona. Mennessä ajoimme Helsingin 
keskuspuiston pohjoisosan poikki, yli Vantaan- ja Keravanjoen. Tullessa koukkasim-
me jokivartta ylös ja toista puolta alas Vantaan Pyhän Laurin kirkon vieritse. Upeita 
maisemia, kaikkea muuta kuin "kivierämaata"! Käsiä vain palelsi - syksy tulee. 
 

Ilouutisia Etiopiasta Viime viikolla Jumala teki ihmeen Etiopiassa! Lähes kahdeksan vuoden erossa olon 
jälkeen kaksi Mekane Yesus -kirkkoa tekivät julkisen sovinnon. Kiitos Herralle. 
 
Vuonna 2001 iso joukko Addis Abeban seutukunnan seurakuntia irtaantui pahojen rii-
tojen jälkeen "isosta Mekane Yesuksesta" muodostaen "Addis Abeban ja sen seutu-
kunnan Mekane Yesus -kirkon". Varsinaisesta kahtiajaosta ei oikein voinut puhua, 
olihan kokosuhde aikamoinen: emäkirkolla on nyt jo yli viisi miljoonaa, pienemmällä 
ehkä vajaat satatuhatta jäsentä. Riidasta on koitunut näille kirkoille ja niiden julkisuus-
kuvalle suunnattoman suurta vahinkoa, puhumattakaan hengellisestä tappiosta.  
 
Sovintoa on koetettu hieroa moneen otteeseen ties miten monien tahojen toimesta, 
mutta aina "melkein valmis" sovinto on kaatunut katkeriin erimielisyyksiin. Inhimilli-
sesti ei todella vaikuttanut enää mahdolliselta, että sovinto voisikaan syntyä. Mutta nyt 
mahdoton tuli mahdolliseksi, Jumalan armosta ja Hänen voimallaan. Nyttemmin Yh-
dysvalloissa asuvien ja sieltä tätä varten tulleiden entisten johtohenkilöiden vetämien 
neuvottelujen jälkeen 21.8.2008 vietettiin kotiseurakuntamme Äitikirkossa suurta so-
vintojuhlaa. Näin sitä kuvasi norjalaislähetyksen NLM:n esimies:  
 
"Pastorit Yadessa, Francis ja Berhanu Ofga (jotka olivat avainjohtajat riitojen alkaessa 
ja kärjistyessä) kertoivat katuvansa sitä, mitä tapahtui, ja pyysivät anteeksi väärin te-
kemisiään ja osuuttaan riitakuviossa. Sitten kirkon eteen tuotiin kaksi tuolia ja vesias-
tiaa. Pastorit Yadessa ja Berhanu sekä Iteffa Gobena (MY-kirkon nykyinen johtaja) ja 
Ayalew (A.A.-seudun MY-kirkon nykyinen johtaja) pesivät vuoroin toinen toisensa 
jalat, itkien ja sitten toinen toistaan syleillen. Vielä kahden kirkon johtajisto kutsuttiin 
eteen, missä pyydettiin toinen toiseltaan anteeksi, tehtiin sovinto - ja taas syleiltiin. 
Sama toistui vielä suuremman joukon tullessa esiin, kun ympäri kaupunkia kahtia ja-
kaantuneiden seurakuntien johtajat tulivat samanlaiseen sovinnontekohetkeen. Paljon 
ilon kyyneleitä vuodatettiin." 
 
Eikö olekin ihmeellistä! Herra on todellinen, Hän voi muuttaa ihmisen sydämen! 
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Perhetyön päivät Lähetysseuran järjestämät Perhetyön päivät pidettiin lyhennetyssä muodossa 
19–21.8. Kauniaisissa. Tänä vuonna pohdittiin sinkkuaiheita: Sinkkuna nuoren 
kirkon palveluksessa, Sinkkuna lähettiperheiden keskellä ja Sinkku/perhe lähe-
tystyössä. Puolentoista päivän ajan pohdimme perheelliset ja sinkut yhdessä 
näitä aiheita eri näkökulmista. Mukana oli yhteensä 19 henkeä, joista 15 lähet-
tiä neljästä eri järjestöstä, kuudesta eri maasta: (SLS) Botswana, Etiopia, Ne-
pal, Thaimaa; (SEKL) Etiopia, Venäjä; (ELK) Etiopia, sekä (SLEY) Kenia. 
 

Perhetyön konferenssi Suomen Lähetysneuvoston järjestämä ”Perheenä lähetystyössä” –konferenssi  
pidettiin sekin Raamattuopistolla Kauniaisissa 21–23.8. Mukana oli 80–90 
osallistujaa monista eri järjestöistä ja kirkoista.  
 
Konferenssiohjelman otsikoita: Perheen lähettämisen haasteet, Avioliitto kan-
taa, Lähettiperheen hengellinen hyvinvointi, Lähettävän yhteisön ja perheen 
oma vastuu (missä Palmut puhuivat tuosta "omasta vastuusta"), Lähettiperheen 
kohtaamat vaikeudet, Our stories - lähetyslapset äänessä; Kulttuurien ristipai-
neessa, Lähettiperhe muutosten keskellä, yms.  
 

Syyskuussa Etiopiaan Jos Jumala suo ja elämme, palaamme Etiopiaan 16. syyskuuta, eli kaksi viik- 
koa alun perin suunniteltua myöhemmin. – Hyvä Jumala syksynne siunatkoon, 
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/ 
- 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: 1-6) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: 1) Joutsenia Helsingin Lapinlahden rannoilla; 2) Kana-
danhanhia Helsingin Humallahden rannoilla; 3-6) Sieniä Palmujen Ukonpolun-kodin takapihalla; 7-8) Kalannin Palmujen sisa-
rustapaaminen Oravasaaressa 8-2008; 9) Jounin perhekuntaa ja Eila-mummo Ukonpolulla; 10–11) Lyydia ja Hilda lukemassa 
Mummon... ja vaarin kanssa; 12) Anna-Kaarina sukulaisvierailulla; 13) Jounin tytöt kävelivät Helsinkiin! 14) Lähetysseuran 
julkisuuskuvaa; 15–18) SLS-Perhetyön päivien raamattutunti, keskustelu, toivetaulu ja ryhmäkuva; 19–20) Perhetyön konfe-
renssin luennoilta; 21–22) Anna-Kaarina pyöräretkillä Pyhän Laurin kirkon maisemissa ... ja Maununnevan hernepellolla. 

 

"Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mu-
kaan." Psalmi 73: 23, 24 
Vaikeaksi saattaa suostuminen Jumalan tahtoon muodostua silloin, jos me vilpittömästi olemme tahtoneet etsiä Jumalan 
asian parasta ja tie kuitenkin meiltä tukitaan. Mutta Jumalan tarkoituksiin kuuluukin, että hän ei tee tyhjäksi vain meidän 
pahaa, synnillistä tahtoamme, vaan nujertaa myös "hyvänkin" tahtomme, mikäli nyt voidaan puhua ihmisen "hyvästä tah-
dosta".  Jumala ei muuten pääse meitä hallitsemaan, ellei hän ota käsiinsä koko elämäämme. Tämä tapahtuu siten, että 
hän murtaa meidän tahtomme. "Kun vastoin käy, niin närkästyn, menestyksestä ylpistyn, ellet sä Jeesus ohjaa." 

Martti Simojoki kirjassa ’Päivän matka’, 28. elokuuta 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Etiopian Mekane Yesus -kirkkojen sovinnosta!; 
- Etiopialaisesta kotiseurakunnastamme Äitikirkosta, 

joka oli läpi riitavuosien puolueeton taho;  
- Siitä, että Suomessa saadaan elää rauhan aikoja; 
- Hyvistä terveydenhuolto- yms. palveluista Suomessa; 
- Katkeilemattomista sähköistä, puhtaasta hanavedestä, 

toimivista puhelin- ja internet -yhteyksistä, ym. ym. 
- Suomen kesästä sateineen, lomasta ja työstä; 
- Hyvistä Perhetyön päivistä ja Perhetyön konferens-

sista Kauniaisten Raamattuopistolla; 
- Varjeluksesta matkoilla, liikunnan ilosta. 
- Jumalan voimasta - sovinto ihmisten välillä ei il-

man Jumalan ihmettä olisi mahdollinen! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 
- Addis Abeban hpk:n johtajan Kes Abrahamin puolesta 

(perhetyön pappi Kes Geneti siis EI tullut valituksi); 
- Yhdistyneen Mekane Yesus -kirkon johtajien puolesta, 

ettei sovintoa mikään voisi romuttaa; 
- Palmuille terveyttä tulevaan talvikauteen; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa. 
 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Suomen-matkamme jatkoaika 2.9.–16.9.  
        * Matilla kokouksia yms. SLS:ssa viikoilla 36–37;   
        * Perhetyön "Osallistujan kirjan" painokuntoon saatta- 
           minen ennen Etiopiaan lähtöä;  
        * Paluulento Etiopiaan ti 16.9.2008.  
            


