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Hei,
Terveiset Pohjois-Karjalasta, kuten kuvakin kesältä osoittaa. Vielä kesäkuussa
olimme Addis Abeban miljoonakaupungissa ja yhden yön lennettyämme
”rauhallisessa” Joensuussa. Omien ajatusten ja asettumisen suhteen ei toki
voida puhua yhden yön siirtymästä. Asettuminen Suomeen ottaa aikansa ja
perheestämme jokainen käy sitä prosessia omalla aikataulullaan. Moni meitä
viisaampi on todennut, että pitää olla armollinen itselleen palatessaan
Suomeen. Sopeutumiseen saattaa hyvinkin mennä kaksikin vuotta. Tällä
hetkellä tämä on myös päällimmäinen rukousaiheemme ja erityisesti
lapsemme, että he voisivat löytää paikkansa Suomesta.

Kiitosaiheita

Kesä on pitkälti mennyt uuteen kotiin asettumisessa, joka on ollut kyllä
melkoisen rankkaa. Kiitollisia olemme siitä, että koti ja suurin osa tavaroista
oli meitä jo odottamassa, ilman sitä emme tiedä miten olisimme jaksaneet.

Rukousaiheita

Kesällä osallistuimme Kansanlähetyspäiville, jossa olimme työtehtävissä ja
lisäksi meillä oli pari tulojuhlaa ja yksi rippikouluvierailu. Myös vanhimman
poikamme Noahin rippijuhlia vietimme heinäkuussa.

- Kotimme Joensuussa
- Mikan opintojen aloitus
- Sukulaisemme ja ystävämme
- Nimikkoseurakuntamme ja
piirimme

- Lasten koulunkäynnin aloitus
- Lasten hyvinvointi
- Kotiseurakunnan löytyminen
Joensuusta
-Kansanlähetyksen työn jatkuminen
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

”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne
ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu
maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella
ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.” Jesaja 55:8-9

Syksyllä vierailemme lähettävissä seurakunnissa ja piireissämme. Sen ohella on
myös joitain muita työtehtäviä.
Viime kirjeessä kerroimme Mikan hakemisesta Joensuun teologiseen tiedekuntaan. Niinhän siinä kävi, että hänet valittiin opiskelijaksi ja hän aloittaa opinnot nyt tulevana syksynä. Tästä olemme kiitollisia ja uskomme, että tämä on
tie johon Jumala kutsuu häntä, sekä samalla Hän osoitti meille uuden kaupungin, johon asettua.
Muuttaessamme Joensuuhun saimme Joensuun srk:lta kortin, johon
oli kirjoitettu:” Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa
asua”. Psalmin 107:7 sanat kortissa olivat meille rohkaisuna siitä, että olemme
kulkemassa kaiken uuden keskellä edelleen Jumalan viitoittamaa tietä.
Hänen kutsunsa on elämänmittainen ja nyt Hänen kutsunsa koski paluutamme
Suomeen. Uskomme ja rukoilemme, että Jumala osoittaa meille myös ne tehtävät,
joissa Hän haluaa meitä käyttää.
Kiitämme teitä rukouksistanne ja jätämme teidät sekä itsemme Jumalan hyvään
hoitoon. Siunattua syksyä toivottaen,

Srk vierailut:
27.8.2019 Turku aktio,
Henrikin kirkko
28.8.2019 Myrskylä srk
1.9.2019 Tulojuhlat
Joutjärven srk sekä
Kohtaamispaikka Lahti
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

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

17.11.2019 Tulojuhla.
Pusula, Lohjan srk
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