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Etiopian lähetys
Tedderin perheen lähtövalmisteluja Etiopiaan
Meidän perheen valmistautuminen Etiopiaan lähtöön on
edennyt Jumalan hyvän käden alla. Olemme erittäin kiitollisia
kaikille, jotka ovat sitoutuneet yhteistyöhön kanssamme
rukoillen ja tukien. Tiedostamme syvästi, että lähetystyö on
Jumalan työtä sekä uskovien yhteistyötä. Olemme riippuvaisia
Jumalasta sekä veljien ja sisarten rakkaudesta ja sitoutumisesta
yhteiseen lähetystehtävään. Onkin hieno voida todeta, että
meidän lähettämiseen Etiopiaan on rakentunut kansainvälinen
yhteistyöverkosto. Tällä hetkellä yhteistyöseurakuntia ovat:
✦

Jyväskylän Helluntaiseurakunta

✦

Lapuan Helluntaiseurakunta

✦

Alavuden Helluntaiseurakunta

✦

Sotkamon Helluntaiseurakunta

✦

Kajaanin Helluntaiseurakunta

✦

Keravan Helluntaiseurakunta

✦

Vancouverin Kotikirkko / 19Twenty Church

✦

Kiinalainen seurakunta Kaliforniassa

Näiden lisäksi odotamme vielä kolmelta Pohjois-Amerikan
seurakunnalta päätöksiä mukaan tulemisesta. Lisäksi tukijoina
on joitain yksityishenkilöitä.
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Yhteistyö Etiopiassa rakentuu
Lähetyskoulutusta Fidan kumppani kirkkokuntien johtajien kanssa

Samalla kun lähettäjäseurakuntien verkosto on muotoutunut,
olemme myös voineet rakentaa yhteistyötä Etiopian päässä.
Samuelilla oli mahdollisuus vierailla Etiopiassa kahden viikon
ajan tammi-helmikuun vaihteessa. Matkaan sisältyi Fidan
lähetyskoulutusta Ari Joensuun ja Arto Hämäläisen kanssa
kahden kumppani-kirkkokunnan johtajille.
Ensimmäisellä viikolla koolla oli n. 7 miljoonaisen Ethiopia Full
Gospel Believers’ Church:n johtajia. He kaipaavat tukeamme
erityisesti lähetyskoulutuksessa ja arvostavat Suomen
helluntaiherätyksen pitkää kokemusta lähetystyössä. Oli myös
koskettavaa kuulla johtajien arviota oman kirkkokuntansa
tilanteesta. Heidän laaja liikkeensä syntyi räjähdysmäisesti
herätyksen seurauksena. Kun opetin lähetystyöstä, jonka
tavoitteena on opetuslasten tekeminen, johtajat totesivat, että
heidän liikkeessään on suuri tarve, niin pastoreiden kuin
seurakuntalaisten kohdalla, syvemmälle opetukselle Kristuksen
ja evankeliumin muovaamasta elämästä. Tämä lähetyksen syväjuuri on alue, jossa koemme, että meillä on erityisesti
annettavaa Etiopiassa.
Toisella viikolla olimme Guenet-kirkkokunnan johtajien
kanssa. Uusi nuoremman polven kirkkokunnan johtaja Tamirat
oli koonnut paikalle n. 60 nuorempaa johtajaa eri alueilta,
erityisesti pääkaupungin ulkopuolelta. Näiden veljien kanssa
syntyi läheistä yhteyttä, ja heidän innokkuutensa oppia ja edetä
Herran palveluksessa sekä lähetysnäyssä oli todella motivoivaa.
On etuoikeus saada olla mukana lähetystyön etenemisessä
Etiopialaisten veljiemme ja sisartemme kanssa.
Koen myös suurena etuoikeutena, että sain palvella kokeneiden
lähetysmiesten Arin ja Arton kanssa. Heidän esimerkkinsä ja
opetuksensa antavat hienoa mallia siitä, kuinka kumppanien
kanssa toimitaan viisaasti, nöyrästi ja suunnitelmallisesti.
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Konkreettisia askeleita eteenpäin ja rukousaiheita
Guenet-kikkokunnan nuoren johtajan Tamiratin,
entisen johtajan Seleshin, Raamattukoulua
tukevan paikallisen business-naisen, Arin ja
Arton kanssa kahvilla!

On ilo kun Etiopiassa odottaa jo ystäviä:
Saksalaisen perheen isä Babak ja Getahun!

Guenet-kirkkokunnan päämajan ja uuden
Raamattukoulun tilojen rakennustyö etenee
kerros kerrokselta. Alla oleva kuva on otettu
tilanteesta vuosi sitten.

Samuelin Etiopian matkan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli
meidän perheen muuton valmisteleminen. Tähän liittyy lasten
koulupaikkojen järjestäminen. Olemme kiitollisia siitä, että
Fidan ja Bingham Academy -koulun välinen kumppanuussopimus etenee, ja se auttaa merkittävästi lasten
koulupaikkojen saamisessa. Tähän kumppanuuteen sisältyy
Fidan puolelta opettajan lähettäminen koululle. Tämä onkin
yksi rukousaihe, että löytyisi sopiva opettaja, joka olisi valmis
palvelemaan lähetystyössä tällä tavoin.
Toinen konkreettinen asia on asunnon löytyminen. Tässä, ja
monessa muussakin asiassa, meille on ollut suureksi avuksi
Addis Abebassa jo asuva Saksalainen perhe, jotka ovat myös
Fidan lähettejä. Heidän kontaktiensa avulla on nyt löytynyt
kalustettu talo, jonka voimme vuokrata ensimmäiseksi
vuodeksi, kun sitä asuttava Amerikkalainen lähettiperhe on
kotimaan jaksolla. Talo vapautuu jo kesäkuussa, ja näin ollen
joudumme aloittamaan vuokran maksun jo ennen kuin itse
muutamme maahan elokuussa. Tästä talosta käsin voimme
sitten etsiä rauhassa pidempiaikaista asuntoa.
Nyt seuraavina askelina meillä on viisumien ja työlupien
hakemiseen liittyvät prosessit sekä muita käytännön järjestelyjä
vakuutusten, rokotusten, yms. kanssa. Rohkaisevaa on se, että
olemme koko perheenä valmiita lähtöön ja olemme kokeneet,
että Jumala on kanssamme ja valmistaa tietä edellämme. Kiitos,
että olette kanssamme yhteistyössä palvelemassa Jumalaa ja
Etiopian seurakuntia! Muistakaa Etiopiaa rukouksin, sillä tänä
vuonna maassa on tärkeät vaalit elokuun lopulla. Muistakaa
myös seurakuntia, ja erityisesti nuorta johtajaa Tamiratia.
Siunaten,
Samuel, Helena, Evita, Jonathan, Amanda ja Linda Tedder
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