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Hei,
Tällä kirjeellä haluamme kertoa teille viimeiset terveisemme Etiopiasta.
Olemme asuneet täällä kymmenen vuotta ja 14. kesäkuuta palaamme
pysyvästi Suomeen. Viime aikoina kaikki energiamme on mennyt muuttoon.
Olemme myyneet tavaroita, antaneet niitä pois ja samalla miettineet, että mitä
otamme mukaamme Suomeen. Kaikkea ei tietenkään voi ottaa mukaan, mutta
vastaavasti on hyvä ottaa jotain mukaan muistoksi.
Emme ehkä olisi uskoneet, että Etiopiasta voisi muodostua meille koti, mutta
niinhän siinä kävi. Jotkut paikalliset ovat meille sanoneet että: ”te olette
puoliksi jo etiopialaisia”. Kiva kuulla, tosin saattaahan se olla vain
kohteliaisuuskin.
Viime viikkoina olemme olleet useissa läksiäisissä, joita on meitä varten
järjestetty. Uskomme, että ne ovat olleet tärkeitä meille kaikille. Olemme
myös luovuttaneet pois työlupamme, joka niin usein aiheutti meille harmaita
hiuksia sekä pani meidät rukoilemaan.
Tässä kirjeessä emme halua vielä käydä läpi näitä vuosia tarkemmin. Siihen ei
ehkä ajatuksemme riitä. Toisekseen, Tania on Kansanlähetyksen
palveluksessa vielä lokakuun puoleenväliin asti ja Mika jouluun asti. Olemme
siis vielä yhteyksissä näin kirjeitse. Samoin tulemme käymään kaikissa
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”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon

koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne,
niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen
tullessa” 1.Tessalonikialaiskirje 5:23

yhdeksässä lähettävässä seurakunnassamme ja piirissämme syksyn aikana. Toivomme, että voimme nähdä teitä siellä, samoin kuin Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä 5-7. heinäkuuta.

Srk vierailut:

Kuten olemme kertoneet jo aiemmin, niin muutamme Joensuuhun. Syy tähän on
se, että Mika on hakenut Joensuun yliopiston teologiseen tiedekuntaan.
Hänen tarkoituksensa olisi olla pastori jonain päivänä. Etiopian vuosien
aikana Mika opiskeli avoimessa yliopistossa suorittaen opinnot siellä
loppuun ja pyrkii nyt avoimen yliopiston väylän kautta tiedekuntaan. Tiedämme viimeistään kesäkuun lopussa pääseekö hän opiskelemaan.
Tania tulee hakemaan sairaanhoitajan töitä alkusyksystä ja lapset ovat
saaneet koulupaikat englanninkielisiltä luokilta. On mielenkiintoista
jännittävääkin, miten sopeudumme Suomeen. Pyydämme esirukousta lastemme puolesta, etenkin vanhemmat pojat selkeästi tiedostavat
suuren muutoksen, joka on edessä.
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Tässä kirjeessä on myös kesän ja syksyn vierailuohjelma seurakuntiin sekä liitteenä tervehdys lähetyksemme johtajilta Ryttylästä.
Näillä terveisillä toivotamme teille kaikille oikein aurinkoista ja siunattua kesää.
Saakoon hyvä Jumala pitää teistä hyvän huolen!

Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden

3.7.2019 Tulojuhla
Vehmaan srk
23.7.2019 Rippikoulu
vierailu Hartola,
Tainiovirran srk
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11.8.2019 Tulojuhla
Mäntsälän srk
28.8.2019 Myrskylä srk
1.9.2019 Tulojuhlat
Joutjärven srk sekä
Kohtaamispaikka
15.9.2019 Tulojuhla
Hartola, Tainiovirran
srk
29.9.2019 Tulojuhla
Tuusulan srk
13.10.2019 Tulojuhla
Rauman srk sekä Euran
srk
3.11. 2019 Tulojuhla
Katariinan srk Turku
Tulojuhla. Lohja/Pusula
srk luultavasti
marraskuussa
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