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Hei,

Kuvassa Limun kaupunki

Terveiset Addis Abebasta. Kolmatta viikkoa täällä sää on ollut
poikkeuksellisen kuuma. Tammikuussa piti nukkua kahdella peitolla, nyt
tuskin tarvitsee edes yhtä. Sää on myös täällä aihe, josta paikallisten kanssa
paljon keskustellaan. Jo usean vuoden paikalliset ovat olleet sitä mieltä, että
ilmastonmuutos vaikuttaa myös Etiopiassa.
Helmikuu on ollut varsin kiireinen. Kuukauden alussa oli vuosittainen
lähetysten ja Mekane Yesus kirkon välinen partneritapaaminen, jossa meillä
oli vieraita myös Kansanlähetyksestä. Kokousten jälkeen Mika lähti yhdessä
apulaislähetysjohtaja Teijo Peltolan kanssa Jimmaan. Siellä tutustuttiin
kummilapsityöhön Limussa sekä Jimman synodin toimintaan.
Samalla lähetyksemme kävi neuvotteluja synodin kanssa siitä, kuinka voimme
tehdä työtä yhdessä myös tulevaisuudessa. Neuvottelut sujuivat hyvin ja
molemmilla osapuolilla on vilpitön halu jatkaa vuosien yhteistyötä. Kumpikin
osapuoli halusi korostaa yhteistä näkemystä siitä, että Jimman synodin työssä
on lopulta kyse Jumalan valtakunnan työstä ja tätä työtä halutaan tehdä Hänen
kunniakseen.

Kiitosaiheita
- Jimma Bethel Synodin työ
- Kummilapsityö ja erityisesti kummit
- Hyvät kotityöntekijämme

Rukousaiheita
- Rauhan säilyminen Etiopiassa
- Matkustaminen
- Erilaiset koulutukset
- Rakkautta lähimmäisiä kohtaan
- Viimeiset kuukaudet Etiopiassa
- Lasten kaverit ja koulunkäynti

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

”Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat
kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on
Jumalan voima.” (1 Kor 1: 18)

Matkan aikana vierailimme myös pienessä maalaiskaupungin jumalanpalveluksessa, jonne oli kokoontunut noin 100 seurakuntalaista. Seurakunta
vaikuttaa muslimialueella, mutta on kasvanut viime vuosien alueen herätysten seurauksena.
Matka oli oikein onnistunut. Toisaalta niin onnistunut, että seuraavat kolme
päivää Mika makasi sängyssä vatsataudin kourissa. Mysteeriksi jäi mistä Mika
sen oli saanut. Tosin vatsataudit täällä ovat tyypillisiä johtuen ruoan hygieniasta
ja niihin joutuu aina varautumaan, jos matkustelee paljon maaseudulla. Kaikki
nämä vuodet olemme olleet kuitenkin siitä onnellisessa asemassa, että emme
kovin paljon ole niistä joutuneet kärsimään.
Tulevina viikkoina meillä tulee olemaan paljon matkustamista. Tanialla on
kummilapsityöhön
liittyvä
työmatka
Jimmaan
sekä
kaikille
projektipaikkakunnille, sen jälkeen Mikan osastolla on diakoniakoulutus
Dillassa ja viikko siitä, niin käymme yhdessä pitämässä nuorisotyökoulutuksen
Jimmassa. Tämä matka saattaa olla meidän viimeinen matkamme Jimmaan.
Kaupunkiin, joka on kuitenkin ollut meille tärkein ja mieleenpainuvin näiden
vuosien aikana.
Pyydämme esirukousta matkustamisten suhteen ja myös viisautta koulutuksiin,
jotta ne voisivat olla avuksi seurakuntien käytännön työssä, niin diakoniassa
kuin nuorisotyössä.
Näillä terveisillä toivotamme teille oikein paljon siunausta,
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden

Kohtaamisia kuntosalilla
Etenkin Mika on viime
vuosina käynyt säännöllisesti
paikallisella kuntosalilla.
Addis Abebassa on paljonkin
eritasoisia saleja, joissa
paikalliset sekä ulkomaalaiset
käyvät.
Mikalle kuntosali on myös
ollut paikka, jossa on voinut
käydä ns. tuntemattomana.
Monet salilla kävijät ovat
selkeästi varakkaita
etiopialaisia. Heidän
kanssaan tulee välillä
mielenkiintoisia keskusteluja,
kun he kuulevat, että Mika on
lähetystyöntekijä. Usein
heidän olettamuksensa on,
että Mika on jonkun
suurlähetystön työntekijä.
Siinä vaiheessa, kun he
kuulevat, että hän on
lähetystyöntekijä, niin
yllättävän moni on
kiinnostunut hänen työstään.
Eräskin, varsin maallistunut
ortodoksi mies, jonka kanssa
Mika vaihtaa aina muutaman
sanan, tervehtii Mikaa
nykyään varsin tutuin termein:
Mika, Jeesus on Herra! Eikö
olekin totta?
Oletko Mika käynyt kirkossa,
miten kirkkosi voi?
Toinen Mikalle tuttu kaveri,
adventisti taustainen, kyselee
myös uskonasioista. Mika
vastaavasti yrittää kannustaa
häntä palaamaan srk:n
yhteyteen, jossa hän ei enää
käy, vaan ainoastaan hänen
perheensä. Rukoillaan, että
hän löytäisi tiensä takaisin
lapsuutensa kirkkoon!
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