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Hei,
Terveiset Addis Abebasta, jossa valmistaudumme paraikaa Etiopian
pääsiäiseen, joka on tänä vuonna viikkoa myöhemmin kuin Suomen
pääsiäinen. Paraikaakin kuuluu läheisestä ortodoksikirkosta laulua sekä
rukousta, joka valmistaa ihmisiä pääsiäisen viettoon, joka on Etiopiassa
joulunohella suurin juhla. Ja toki meillä on syytäkin juhlia sitä, että Jumalan
Poika kuoli ristillä syntiemme vuoksi ja nousi ihmeellisellä tavalla ylös
kuolleista! Mikä etuoikeus on olla Taivaan Isän lapsi!
Viime aikoina meillä on ollut paljon sähkökatkoksia ja ongelmia
vedensaannin kanssa. Vedensaantia on jouduttu hoitamaan keskellä yötä ja
kovien sateiden aikana, joita on myös ollut, vettä on tullut vastaavasti
olohuoneen seiniä pitkin, eikä vesiputkia myöten…Tämä on ollut meille taas
osoitus paikallisista olosuhteista, jotka usein normiarjessa unohtuvat.
Suurena ilona erityisesti Mikalle oli viime viikon kansallinen
diakoniakoulutus, jonne oli saatu Ghanasta pääpuhuja. Seminaarin
pääteemana oli kirkon vastuu yhä kasvavasta vanhustenmäärästä Etiopiassa ja
ylipäänsä Afrikassa. Paikalla oli osallistujia noin 100 ja ilmapiiri oli hyvä ja
innostava. Eräskin evankelista kertoi, että heillä oli heti koulutuksen jälkeen
seurakunnassa kokous siitä, mitä he voisivat tehdä vanhusten hyväksi.

Kiitosaiheita
- Kansallinen diakoniaseminaari
- Sukulaisemme ja ystävämme ovat
auttaneet meitä paljon Suomen
muuton valmisteluissa. Ikkunoita on
pesty, muuttokuormia viety
jne…KIITOS!

Rukousaiheita
- Rauhan säilyminen Etiopiassa
- Muutto Suomeen ja kaikki siihen
liittyvät asiat
- Viimeiset viikkomme Etiopiassa

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

”Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet
päätökseen. Iäti kestää sinun armosi. Ethän jätä kesken
kättesi työtä.” (Psalmi 138:8)

Pääpuhuja pastori Samuel Ghanan presbyteerikirkosta on tehnyt aiheesta
myös tohtorinväitöksen ja hän painotti sitä, että kirkkojen tulee keskittyä vanhusten huomioimiseen juuri nyt, koska 20-30 vuoden päästä se on jo myöhäistä.
Silloin ikärakennepyramidi on aivan toisenlainen kuin nykyinen ”joulukuusi”,
jossa syntyvyys on paljon kuolleisuutta suurempi.
Seminaari oli monelle osallistujalle herätys siitä, että kirkko Etiopiassa ei ole
vain nuorten kirkko, jolta tilanne tällä hetkellä näyttää. Kirkossa on monia jäseniä ja heidät tulisi huomioida tasapuolisesti. Tällä hetkellä moni vanhus saattaa
jättää tulematta jumalanpalveluksiin, koska ne ovat liian äänekkäitä ja kestävät
liian kauan.
Toukokuussa Tanialla on kummilapsityöntekijöiden kanssa vielä opintoretki,
jossa Tania sekä Mika ovat vielä viimeisen kerran yhdessä tärkeäksi tulleiden työtovereiden kanssa. Silloin yhdessäolon lisäksi tutustumme joihinkin
toisiin lähetysten organisaatioihin ja heidän tapaansa tehdä työtä orpojen ja katulasten parissa.
Töiden lisäksi olemme jo aloittaneet kodin purkamisen ja myymme tavaroitamme niitä haluaville. Myyntilistalla on lasten leikkikaluja, keittiötarvikkeita,
huonekaluja jne…Olemme olleet kiitollisia, että useille tavaroille on
löytynyt jo ostajat.

Siunattua kevättä toivottaen, Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden

Etuoikeutettu
Usein ihmiset ajattelevat,
että lähetystyöntekjät
tekevät suuren uhrauksen
lähtiessään kauas
Suomesta.
Totta toinen puoli. Etiopian
ja Suomen välimatka on
6000 km ja kulttuurit ovat
aivan toisenlaiset. Lisäksi
muutto tarkoittaa elämistä
kehitysmaassa ja sen
haasteissa. On myös aina
vaikeata jättää hyvästejä
sukulaisille ja ystäville.
Toinen puoli lähtemisessä
on sen tuoma rikkaus. On
mahdollisuus tutustua
uusiin ihmisiin, asioihin ja
kulttuuriin, mistä ei
aiemmin tiennyt oikeastaan
mitään.
Lähettinä on etuoikeus
myös tehdä päätyökseen
työtä, johon Jumala on
erikseen kutsunut. Lisäksi
on mahdollisuus
keskustella toisten
kristittyjen kanssa uskosta
päivittäin ja jakaa yhteisen
uskon arkea.
Lähettinä saa olla myös
etuoikeutettu, koska
konkreettisesti saa kokea
monen lähettäjän antaman
tuen ja ymmärryksen työlle.
Lisäksi perheenä olemme
saaneet kokea hetkiä,
joihin meillä ei olisi muuten
ollut mahdollisuuksia.
Saamme olla siis kiitollisia
vuosistamme Etiopiassa!
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