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Hei,
Yläkuvassa Tania on hedelmäostoksilla Jimman tien varrella, jossa niin usein
olemme pysähtyneet ja ostaneet maukkaita avokadoja, banaania ja tällä kertaa
myös ananasta. Ostoskerta jäänee viimeiseksi, koska työmatkamme Jimmaan
oli suunnitelmien mukaan viimeinen. Pidimme nuorisotyökoulutusta Jimman
synodille. Tania opetti Raamatun asemasta ja Mika karismaattisuudesta.
Samalla synodi järjesti meille läksiäiset. Paikalla oli synodin työntekijöitä
sekä kaikki kummilapsityöntekijät. Ilta oli oikein mukava ja hauska. Meille
niin tärkeät työtoverit kertoivat illan aikana jotain myös siitä, miten olivat
meidät kokeneet. Oli mukava kuulla, että meistä kerrottiin positiivisia asioita
ja kuka nyt siinä tilanteessa muutakaan haluaisi kertoa, ainakaan ääneen😊.
Mielenkiintoista oli huomata, että monelle oli jäänyt parhaiten mieleen meistä
se, kuinka vaikea Naomin adoptioprosessi oli. He arvostivat sitä, kuinka

Kiitosaiheita
- Vuodet Jimmassa
- Sairastelukierre näyttäisi olevan
ohitse
- Mikan etiopialainen tuttu
kuntosalilta on alkanut käymään
kirkossa uudestaan vuosien jälkeen!

Rukousaiheita
- Rauhan säilyminen Etiopiassa
- Matkustaminen
- Erilaiset koulutukset
- Rakkautta lähimmäisiä kohtaan
- Viimeiset kuukaudet Etiopiassa
- Lasten kaverit ja koulunkäynti
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”Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen
sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun” (Jesaja 43:1)

kovasti halusimme saada juuri Naomin lapseksemme. Samalla ymmärsimme
puheiden perusteella, että Naomin adoptio oli kaikkien yhteinen asia. Työtoverimme auttoivat meitä monella tapaa ja he todella kokivat, että Naomi kuuluu meidän
perheeseen. Ja vaikeuksien ja kyyneleiden keskellä, jotka nekin tuotiin puheissa
esille, muistutettiin myös siitä, että adoptioprosessin puolesta rukoiltiin paljon.
Olemme pohtineet viime aikoina, mitä näistä vuosista on jäänyt käteen tai mitä
olemme saaneet aikaiseksi. Olemme ymmärtäneet, että Naomi oli se tärkein ja toki
rakkain asia. Tätä myös vahvisti meidän työtovereiden useat puheenvuorot juuri
Naomista.
Läksiäisten aikaan meille jäi vahvasti kuva siitä, että olemme tervetulleita, milloin
vain takaisin Jimmaan. Tulevaisuudesta emme juuri nyt sen osalta osaa sanoa mitään, mutta yhteinen aika Jimmassa kantaa meitä monella tapaa jatkossakin. Työtoverimme ja paikalliset kristityt antoivat meille paljon hengellistä ravintoa ja
osoittivat mitä tarkoittaa toisesta huolehtiminen. Tästä olemme kiitollisia ja
saamme jatkaa matkaa ystävinä jatkossakin, vaikka etäisyys kasvaakin.
Huhtikuussa olemme vielä omissa töissämme kiinni, mutta toukokuusta lähtien
keskitymme muuttovalmisteluihin. Tyhjennämme nykyisen kotimme, myymme
tavaroitamme ja pakkaamme matkatavarat. Viimeiset viikot asumme lähetyksen
vierastalossa. Ja kesäkuun puolessa välin palaamme siis Suomeen. Kuten kaikki
tiedämme, muuttaminen on melko raskasta, mutta toisaalta aika ei käy pitkäksi.
Siunattua kevättä toivottaen, Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden

Ajatuksia etiopialaisesta
uskosta
Näiden vuosien aikana meille
on tullut selväksi, että usko ja
uskonto on osa normaalia
arkea tässä maassa.
Uskontoa ei myöskään pääse
karkuun mitenkään. Tämä
tuntuu välillä olevan vaikea
asia länsimaalaisille, ei niin
uskonnollisille ihmisille, jotka
vierailevat Etiopiassa.
Jeesus on Herra, Jumala on
rakkaus, on normaali tarra
takseissa ja päivän
keskusteluissa. Uskonto on
siis läsnä.
Toki meidänkään ei ole ollut
kaikkea helppoa ymmärtää.
Viime vuosina esim.
karismaattisuus on muuttanut
muotoaan ja on aiheellista
kysyä, että onko usko
tervettä, jos vain ihmeet ja
profetiat muodostavat syyn
mennä kirkkoon.
Aiemmin ihmisten puolesta
rukoiltiin ja uskottiin, että he
voivat parantua, koska niin
sanotaan Raamatussa ja
siellä on annettu esimerkki.
Nyt markkinoidaan esim.
öljyjä kalliilla hinnalla, joiden
luvataan parantavan yhdessä
rukouksen kanssa.
Moni asia on muuttunut ja on
hyvä pohtia, kuinka kauan
tämä jatkuu ja kestää.
Samoin tulisi miettiä, mikä on
tervettä opetusta, jossa
karismaattisuus on osa
seurakunnan elämää,
rakentavalla ja terveellä
tavalla.
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