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Hei,
Syksyiset terveiset Joensuusta. Välillä on jo joutunut raaputtamaan jäätä auton
ikkunoista, leivinuunin lämmitystä on harjoiteltu ja nuorimmaiselle ostimme
jo elämänsä ensimmäiset luistimet. Valmistaudumme siis perheenä talveen,
johon liittyy innostusta sekä samalla myös pelkoa sen pituudesta. Jos
verrataan elämäämme Etiopiassa, niin Suomessa toden totta kaikkia vaatteita
ym. tavaroita pitää olla ainakin kahta eri laatua . Kevyempää ja vastaavasti
paljon lämpimämpää.
Lapset ovat nyt käyneet suomalaista koulua jo kuukauden ja voimme sanoa,
että kokonaisuudessaan alku on mennyt ihan hyvin. Toki he tarvitsevat paljon
apua meiltä vanhemmilta kouluasioissa, koska systeemi täällä on niin
erilainen kuin mihin he tottuivat Etiopiassa. Ja kyllä heillä vielä luonnollisesti
on ikävä Etiopiaa ja kavereita siellä
Myös Mika on harjoitellut opiskelua yliopistossa, jossa opiskelut alkoivat
kuukausi sitten. Tania on vielä Kansanlähetyksen töissä ja etsii samalla
sairaanhoitajan työtä Joensuusta.

Kiitosaiheita
- Kotimme Joensuussa
-Työmme tukijat
- Suomen kaunis luonto
- Kristityt veljet ja sisaret Etiopiassa
- Nimikkoseurakuntamme ja
piirimme

Rukousaiheita
- Lasten koulunkäynti
- Lapsille kavereita
- Kristittyjen yhteys
-Tanian työpaikan löytyminen

Tania ja Mika Lehtinen P.O. Box 5712, Addis Abeba, Ethiopia.
tania.lehtinen@sekl.fi / mika.lehtinen@sekl.fi
Lähetyssihteeri: Esa Mäkinen / esa.makinen@sekl.fi

”Paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa
sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita
hän ohjailee eteenpäin.” Jesaja 40:11

Olemme kiertäneet seurakuntia ja on ollut mukava nähdä ihmisiä, jotka ovat vuosien mittaan tukeneet työtämme eri tavoin. Puhumattakaan seurakuntien ja piirien panoksesta. Olemme tehneet myös havainnon, että näillä vierailuilla on
ollut merkitystä meillekin, koska samalla olemme voineet vielä uudelleen
ja uudelleen sanoa hyvästejä Etiopialle. Tämän olemme kokeneet tärkeänä osana luopumista ja samalla sen hyväksymistä, että tilalle on tullut jotain uutta.
Meille on ollut tärkeä seurakuntavierailujen yhteydessä kertoa myös suomalaisille kristityille siitä, kuinka kiitollisia etiopialaiset ovat suomalaisille siitä, että
olemme olleet tuomassa heille evankeliumia. Vastaavasti he muistavat meitä
täällä Suomessa ja euroopassa, jossa kristinusko näyttää marginalisoituvan enemmän ja enemmän vähemmistön asemaan. Tältä vaikutelmalta ei voi välttyä,
kun seuraa suomalaista ja länsimaista ajattelutapaa.
Tässä tilanteessa on niin hienoa ymmärtää, että kristinusko on globaali ja meillä on veljiä ja sisaria ympäri maapallon, jotka rukoilevat toistensa puolesta
ja tunnustavat uskoa siihen, että Jeesus on Herra.

Siunattua talven odotusta

Srk vierailut:
29.9.2019 Tulojuhla
Tuusulan srk
1.10. 2019 Liperin srk
13.10.2019 Tulojuhla
Rauman srk sekä Euran
srk
3.11. 2019 Tulojuhla
Katariinan srk Turku
17.11.2019 Tulojuhla.
Pusula, Lohjan srk
15.12.2019
Rautalammin srk

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