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  Addis Abeba 29.9.2008 
 

Rakkaat ystävät, aurinkoiset terveiset Etiopiasta! 
 

Kaksi viikkoa on vierähtänyt siitä, kun lensimme tänne Suomesta. Elämä alkaa palata 
normaaliksi. Kotona oli kaikki kunnossa. Kotiapulaisemme oli käynyt siivoamassa ja 
leipomassa leipää. Oli mukava palata kotiin, Etiopian kotiimme. 
 
Saavuimme Etiopiaan tiistaina iltamyöhällä. Seuraavana aamuna heräsimme puheli-
men soittoon puoli kahdeksan maissa. Työtoverimme, pastori Genneti, soitti toivot-
taakseen meidät tervetulleiksi. Samalla hän kertoi, että kirkon teologiset neuvottelu-
päivät ovat meneillään Mekanissassa. Milloin voisimme tulla sinne?! – Niinpä siis 
menimme lounasta syömään kokouspaikalle ja olimme iltapäivän siellä. Neuvottelu-
päivät jatkuivat vielä seuraavankin päivän. Eli alku Etiopiassa oli varsin vauhdikas!  
 

Perhetyön osallistujan kirja painoon Suomessa 
 

Kaksi ylimääräistä viikkoa Suomessa mahdollisti sen, että Matti sai viimeistelyt tehtyä 
englanninkieliseen Perhetyön kouluttajan käsikirjan pohjalta tehtyyn Osallistujan kir-
jaan. Lähdön alla hän vei aineiston kirjapainoon ja sai saman tien oikovedokset tarkas-
tettavakseen. Nyt painotyöt ovat meneillään. 
 

Amharankielinen käsikirja  Matti sai jo ennen Suomeen lähtöämme Perhetyön kouluttajan käsikirjan amharankie- 
lisen version lähes valmiiksi painattamista varten. Vain kansi puuttui. Nyt palattuam-
me takaisin Jumala johdatti merkillisesti asioita niin, että löysimme taiteilijan, joka te-
ki meille piirroksen kirjan kansikuvaksi. Saimme myös graafisen suunnittelijan yh-
teystiedot. Hän tekee tietokoneella kannen painokuntoon. Toivon mukaan tuokin kirja 
saadaan kirjapainoon (täällä Etiopiassa) vielä tällä viikolla! 
 

”Äitikirkossa” 28.9. Viime sunnuntaina olimme kotikirkossamme sanajumalanpalveluksessa. Ehtoollista   
täällä vietetään vain kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. 

 
Jumalanpalvelus alkoi ”kirkottamisella”. Kaksi äitiä tuli alttarille, missä kirkkoherra 
rukoili heidän puolestaan kiittäen siitä, että Jumala oli auttanut heitä antamalla lapsen. 
Sen jälkeen kastettiin kaksi, jo leikki-ikäistä lasta. 
 
Suuri osa liturgiasta toimitetaan niin, että seurakuntalaiset seisovat. Myös tekstien lu-
vun aikana seistään. ”Äitikirkossa” käytetään virsikirjaa, mikä ei suinkaan ole tapana 
kaikissa seurakunnissa. Usein niissä lauletaan erilaisia ylistyslauluja. Meidän seura-
kunnassamme virret säestetään urkuharmonilla ja ryhmä esilaulajia johtaa veisuuta. 
Näin voidaan laulaa vähän vieraampiakin virsiä. 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
 
 

9-2008 
Syyskuu 



Kirkollisten ilmoitusten alussa toivotetaan aina vieraat tervetulleiksi. Heitä pyydetään 
nousemaan ylös ja esittelemään itsensä seurakunnalle. Nyt kirkossa oli norjalaisia vie-
raita. Ilmoitusten jälkeen on kuoron vuoro. Kuoro laulaa kahdessa eri vaiheessa, pari 
pitkää laulua kerrallaan. 
 

”Tulkaa minun tyköni” Päivän saarna käsitteli evankeliumitekstiä Mt. 11:25–30. Saarnamies oli seurakunnan 
vapaaehtoisevankelista, herra Deredse. Hän puhui siitä, miten me kannamme erilaisia 
taakkoja mukanamme. Synti on näistä taakoista suurin. Jumala kutsuu meitä luokseen, 
sillä Hän on luvannut, että Kristuksessa saamme syntimme anteeksi ja levon sydä-
meen. On tärkeää, että välillä pysähdymme tutkistelemaan elämäämme. Jumala haluaa 
siunata omiaan rauhalla, mikä käy yli ymmärryksemme, ja antaa meille voiman. 
 
Kyseinen raamatunkohta on painettu kirkon tämänvuotisen (etiopialainen vuosi 2001 
alkoi 11.9.2008) kalenterin kanteen. Saarnaaja kertoi rukoilleensa Jumalaa antamaan 
Sanan alkaneelle uudelle vuodelle. Tällöin hänen silmänsä olivat osuneet seinällä ole-
vaan kalenterin kanteen: ”Tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon”. Olkoon tä-
mä sana muistutuksena meille itse kullekin tänä syksynä.  
 

Esirukous Intian vainottujen kristittyjen puolesta 
 

Yhteisen esirukouksen alussa kirkkoherra kehotti seurakuntalaisia muistamaan ru-
kouksissaan kärsiviä kristiveljiä ja -sisaria Intiassa. Hän kertoi olleensa itsekin kom-
munistiaikana uskonsa tähden vangittuna. Häntä oli tuolloin rohkaissut, kun hän oli 
kuullut radiosta, kuinka kristityt Englannissa rukoilivat Etiopian vainottujen puolesta. 
”Nyt on meidän vuoromme muistaa muita”, hän sanoi lopuksi. Rukous kantaa!
                                     

Etiopialaisen uuden vuoden terveisin 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 valokuvineen internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka neljäs viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/vsrky/kansainvalinen_vastuu/terveisia-kaukaa 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1 KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Ristinkukat Äitikirkon alttarikukkina; 2) Palmujen lähtösel-
vitys Vantaalla 16.9.2008.; 3) Arja Etola saattamassa taas kerran; 4) Lento yli Alppien ... 5) ... ja yli Niilin; 6-7) Teologiset 
neuvottelupäivät Addiksessa; 8) Perhetyön kouluttajan käsikirja sekä Osallistujan kirja; 9) Kouluttajan käsikirjan amhara-
version kansikuvataiteilija; 10-13) Jumalanpalvelus Äitikirkossa 28.9.2008; 14-16) Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkopihalla; 
17-18) Keski-Mäenpään perhe kylässä Addiksen pappilassa;  19-20) Lähetyssihteerit kylässä Palmujen Vantaan-kodissa. 

 

”Älä pelkää sitä, mitä huomenna saattaa tapahtua. Sama iankaikkinen Isä, joka pitää sinusta huolta tänään, pitää sinus-
ta huolta huomenna ja joka päivä. Joko hän suojaa sinua kärsimyksiltä tai antaa sinulle peittämätöntä voimaa sen kestä-
miseen. Ole siis rauhallisella mielellä, siirrä syrjään kaikki levottomat ajatukset ja kuvitelmat ja sano jatkuvasti: Herra 
on minun voimani ja kilpeni, sydämeni on luottanut häneen ja olen saanut avun. Hän ei ainoastaan ole kanssani, vaan 
hän on minussa ja minä hänessä.”  (Frans Saksilainen) 
 
 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Etiopian Mekane Yesus -kirkkojen sovinnosta! 
- Etiopialaisesta kotiseurakunnastamme Äitikirkosta, joka 

oli läpi riitavuosien puolueeton taho;  
- Turvallisesta matkasta takaisin Etiopiaan; 
- Perhetyön kirjojen saamisesta painokuntoon Suomessa 

ja Etiopiassa; 
- Perhetyön käsikirjan amharankielisen version kansiku-

van tehneestä taiteilijasta (uskova ortodoksi); 
- Rukousyhteydestä, minkä olemme löytäneet lähettien 

viikoittaisessa kansainvälisessä rukouspiirissä; 
- Sateista, jotka saavat uuden sadon kasvamaan; 
 
- Syntien anteeksiantamuksesta ja levosta, jonka Jee-

sus voi meille kaikille antaa. 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 
- Mekane Yesus -kirkon sovintoon liittyvien käytännön 

järjestelyjen puolesta eri seurakunnissa; 
- Palmuille viisautta keskittyä oikeisiin asioihin työssä 

lopputyökaudella (ensi toukokuun loppuun); 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
 
- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
- * Suomal. perhemessu Addiksessa 12.10. 

* Koulutusmatka Keniaan 15.-27.10; 
* Perhetyön kurssi Mekanissan teologisessa seminaaris-   
   sa loka-joulukuussa; 
* Perhetyön kouluttajien kouluttajakurssi 3.-14.11. 
* Kuukausittainen avioliitto-opetus Äitikirkossa. 

 


