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Hei,
Terveiset ylläolevan kuvan kera juhlatunnelmista Addis Abebasta. Juhlimme
Kansanlähetyksen lähetyshistoriaa Etiopiassa, josta tuli tänä vuonna
kuluneeksi 50 – vuotta. Silloin ensimmäinen lähetti Ritva Olkkola –
Pääkkönen saapui maahan. Yhteensä pitkäaikaisia lähettejä on ollut lähes 60
unohtamatta useita heidän lapsiaan.
Kuvassa on meidän lisäksemme Jimman Synodin nykyisiä, sekä entisiä
työntekijöitä. Kansanlähetyksen johtaja Mika Tuovinen samoin kuin entiset
Jimman lähetit Visserit ovat myös kuvassa. Meille Tanian kanssa Jimma on
erityisen läheinen, koska olemme siellä asuneet ja tehneet paljon työtä.
Samoin olemme aina kokeneet, että meillä on samanlainen näky Jumalan
valtakunnan työstä. Haluamme yhdessä olla uskollisia Raamatulle sekä näylle
evankelioimisesta.
Tämä on merkinnyt meille paljon näinä vuosina ja olemme saaneet kokea
rohkaisua jimmalaisten taholta omaan näkyymme sekä uskoomme.
Rukoilemme, että olemme voineet jotain antaa myös heillekin.

Kiitosaiheita
- SEKL 50 – v Etiopiassa
- Kaikki Etiopian entiset, sekä
nykyiset lähetit että vapaaehtoiset
- Lähettien lapset
- Etiopian työn esirukoilijat sekä
taloudelliset tukijat
- Ystävät ja sukulaiset

Rukousaiheita
- Viisautta työhön
- Jaksamista töiden keskellä
- Rakkautta lähimmäistä kohtaan
- Uuden kodin löytäminen
Joensuusta
- Perheemme lapset

Samalla olemme kokeneet, että lähetystyö on yhteisen uskon jakamista. Niin

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

” Ilman minua te ette saa aikaan mitään”
( Johannes 15:5)

ilojen kuin murheiden. Tätä halusimme myös korostaa 50–vuotis juhlassamme,
jossa oli paikalla ihmisiä useista Synodeista sekä kirkon johtoa. Lisäksi oli
paikalla muita tahoja, joiden kanssa lähetys on tehnyt työtä yhdessä vuosien
mittaan. Juhlassa oli myös Suomen suurlähettiläs, joka kiitti puheenvuorossaan
lähetystä hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä Etiopiassa.
Juhlien teemaksi oli valittu Johanneksen evankeliumista jae 15:5:”Ilman minua
te ette saa aikaan mitään”. Raamatunjakeella lähetys halusi osoittaa kiitoksen
siitä, kuinka Jumala on ollut uskollinen lähetystä, lähettejä kuin Mekane Yesus
kirkkoa kohtaan. Jumalan armosta Kansanlähetys on saanut toimia Etiopiassa
50-vuotta ja nähdä suuret herätykset.

Näillä juhlaterveisillä haluamme kiittää myös teitä työmme tukijat siitä, että
olette tehneet meidän sekä Kansanlähetyksen työn mahdolliseksi täällä
Etiopiassa.
Oikein paljon siunausta toivottaen,
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden

Suuria ihmeitä
Viime viikolla pidimme
kummityön palaveria täällä
Addis Abebassa
projektipäälliköiden kanssa.
Kuten moni teistä tietää, niin
työtä tehdään voimakkailla
muslimi alueilla.
Erään paikkakunnan
työntekijä kertoi meille, että
viisi muslimitaustaista
perhettä, jotka ovat
kummiohjelmassa, ovat
tulleet uskoon ja liittyneet
kristilliseen seurakuntaan.
Tämä oli meille suuri
kiitoksen aihe! Työ, joka
usein on niin vaikeata, on
tuottanut näin suurta
hedelmää.
Vedet silmissä saimme kuulla
tätä todistusta ja samalla
olimme kiitollisia Jumalalle
Hänen työstään.
Hän kutsuu ja Hän rakastaa!

”Hänet vangittiin,
tuomittiin ja
ristiinnaulittiin. Minun
tähteni, sinunkin hän
kerran kuoli niin.
Voi Hänen rakkauttaan.
Voi Hänen rakkauttaan.
Koko maailman syntejä
Hän kantoi Harteillaan.”
(Viisikielinen 32)
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