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Huhtikuun alussa meillä tuli puoli vuotta täyteen uutta elämää 
Etiopiassa. Näihin kuuteen kuukauteen on mahtunut paljon 
monenlaista. Tiedämme, että ilman teitä uskollisia 
tukijoitamme emme voisi olla täällä, ja olemme todella 
kiitollisia teidän rukouksistanne, jotka ovat kantaneet meitä.

Viime syksystä lähtien lapset ovat saaneet käydä koulua 
Bingham Academyssä, tosin hybridi mallilla korona epidemiasta 
johtuen. Samuel ja Helena ovat käyneet kielikoulua 
marraskuusta lähtien ja ovat nyt amharan kielen opiskelun 
toisessa vaiheessa, jossa puhetta tuotetaan enemmän ja 
enemmän. Opiskeluja on välillä katkaissut meidän 
sairastelumme. Lastenkin koulussa on silloin tällöin joku 
luokka karanteenissa korona tapausten johdosta.
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Etiopian lähetys
Tedderin perheen uutiskirje, huhtikuu 2021

Kielikoulussa poikkeusolojen 
varustuksella ja etäisyyksillä. 
Maskit tekevät uuden kielen 
oppimisesta vielä haastavampaa 
kun oikeaa ääntämystä ei voi 
seurata kasvojen liikkeistä. 
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Joulukuussa Samuel ja Helena sairastivat ameban ja bakteerien 
aiheuttamat vatsavaivat. Tammikuussa sairastimme perheessä 
korona viruksen aiheuttaman taudin, joka tosin ei ollut meillä 
raju. Sairastelujemme aikana olemme kokeneet inhimillistä 
heikkoutta ja monia haasteita, mutta samalla myös Jumalan 
huolenpitoa. On ollut koskettavaa todeta paikallisten 
kirkkokunta kumppaneidemme johtajien kiinnostus ja huoli 
meidän voinnistamme. Olemmekin saaneet rakentaa hyvää 
yhteyttä heidän kanssaan.

Arjen todellisuutta
Arjen askareet vievät täällä aikaa ja energiaa paljon enemmän 
kuin koti Suomessa. Vesi pitää suodattaa tai juoda pullotettuna. 
Juoksevaa vettä ei aina tule, ja kerrankin meillä oli kahdeksan 
päivän vesi katko. Sähköt katkeilevat toistuvasti. Kaupoissa 
käynti on oma urakkansa, kun eri asiat löytyvät eri kaupoista. 
Omaa autoa meillä ei ole ollut käytössä, mutta olemme 
löytäneet luottokuskin, ja hänen avullaan olemme voineet 
hoitaa asioita. Voita ei leivän päälle löydy ja maitotuotteita on 
muutenkin rajallisesti tai sitten ne ovat hyvin kalliita. Hedelmät 
ja kasvikset ovat edullisia ja niitä meillä menee paljon. Ne pitää 
tosin kaikki pestä huolella ja liottaa etikassa/kloorissa ennen 
käyttöä. Lapset ovat pärjänneet todella hienosti uudessa 
ympäristössä, ja siitä olemme erityisen kiitollisia Jumalalle. 

Arki on kuitenkin vielä paljon haastavampaa paikallisille. Addis 
Abeba kasvaa nopeasti ja ihmisten asumisolot vaihtelevat 
paljon. Monet ovat myös työttöminä. Hintojen nousu on 
haaste, esimerkiksi hiljattain kaasun hinta yli tuplaantui 
saatavuus ongelmien takia. Vuokrat ja elintarvikkeiden hinnat 
kallistuvat, mutta palkat pysyvät alhaisina. Köyhyyden ja 
eriarvoisuuden ongelmat ovat tulleet lähelle ja tuntuvat välillä 
raskaasti. Tiedostamme selkeämmin kuin koskaan sen, kuinka 
hyvin asiat ovat Suomessa. Nyt meidän paikkamme on 
kuitenkin 
palvella 
Etiopiassa ja 
haluamme olla 
täällä Jumalan 
käytössä sekä 
siunauksena 
ihmisille. 
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Lähikaupoissa käynti onnistuu 
kätevästi myös polkupyörällä :) 

Luottokuskimme kanssa, joka on 
myös rakennusmies, terassia 
rakentamssa takapihalle. 
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Yhteistyötä ja yhteyttä yli rajojen
Olemme saaneet alusta lähtien kokea lämmintä vastaanottoa 
Etiopiaan. Paikalliset yhteistyökumppanimme ovat kiitollisia 
siitä, että Suomesta vielä lähetetään lähettejä heidän rinnalleen 
tukemaan heidän kasvuaan ja etenemistään evankeliumin 
asialla. Olemme saanet olla mukana yhteistyötä rakentamassa, 
ja joitain koulutuksia pitämässä.

Ari Joensuu kävi täällä vierailulla alkuvuodesta ja meillä oli 
hänen kanssaan koulutustapahtumia molempien kirkkokunta-
kumppaneiden kanssa. 15-16 helmikuuta järjestettiin Fidan ja 
Guenet -kirkon yhteistyössä ensimmäinen pioneerilähettien 
koulutus, joka liittyy heidän näkyynsä lähettää 5 vuoden aikana 
500 uutta lähettiä Etiopian alueella. Koulutukseen osallistui 
yhteensä n. 50 lähettiä, joista osa oli jo kentällä työssä ja osa 
uusina lähdössä. Koulutukseen osallistuneet pioneerilähetit 
ovat vahvasti motivoituneita ja innokkaita toteuttamaan näkyä 
ihmisten saavuttamisesta evankeliumilla ja uusien seurakuntien 
synnyttämisestä. Osa heistä olivat tulleet hyvin haastavista 
olosuhteista ja konfliktien keskeltä. Eräs heistä tuli pohjoisen 
Etiopian Tigrayn alueelta, jossa on ollut aseellisia yhteenottoja 
ja edelleenkin vaikea tilanne. Uusia lähettejä ollaan 
lähettämässä niille Etiopian alueille, joissa ei vielä ole vahvaa 
seurakunnan läsnäoloa ja tarve kuulla evankeliumin sanomaa on 
suuri. Toinen koulutus oli Etiopian Full Gospel kirkkokunnan 
johtajille 17-18 helmikuuta. Siinä käsiteltiin ristiriitojen 
hoitamista ja seurakunnan ohjaamista uuden luomuksen 
mukaiseen kulttuuriin, jossa ihmisiä ei jaotella inhimillisen 
perustein etnisyyden, sosiaalisen luokan tai sukupuolen 
mukaan, vaan rakennetaan yhteyttä Kristuksessa.
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Ari Joensuun kanssa pioneeri 
lähettejä kouluttamassa

 Saimme olla mukana tilaisuudessa, jossa 
paikalliset viranomaiset luovuttivat 
Mattsoneiden aikanaan perustaman 
Wolmaran keskuksen Guenet -kirkolle



April 15, 2021

Kiitos- ja rukousaiheita
Olemme erittäin kiitollisia Jumalalle siitä, että olemme 
vatsavaivojemme ja korona tartuntojemme jälkeen saaneet 
pysyä terveinä. Lapsemme voivat hyvin ja se on meille iso kiitos 
aihe. Yhteistyön rakentuminen ja asettuminen Etiopiaan on 
saanut myös edetä Jumalan armossa. Kulttuuri stressi on 

kuitenkin todellista; tunteet vaihtelevat ja 
kaiken uuden opettelun kanssa koemme 
myös väsymystä. Rukoillaan meille voimaa ja 
kestävyyttä. Onneksi tässä meitä lähellä on 
kokeneita lähettejä, jotka antavat 
näkökulmaa ja neuvoja meidän Etiopiaan 
asettumisen prosessiin. Rukoillaan meille 
myös hyvää arviointikykyä, että osaisimme 
kaikkien tarpeiden ja toiveiden keskellä 
keskittyä oleelliseen ja Jumalan meille 
tarkoittamiin tehtäviin.

Rukoillaan yhdessä myös Etiopian puolesta. Tämä on iso ja 
väkirikas maa, jota me tunnemme vasta vähän. Uskomme, että 
Jumala haluaa vahvistaa Etiopian seurakuntia lähetystehtävässä, 
ja että heillä tulee olemaan merkittävä rooli 
maailmanlähetyksessä. Täällä on kuitenkin paljon maan sisäisiä 
haasteita, niin etnisiä, poliittisia kuin taloudellisiakin. 
Rukoillaan erityisesti, että edessä olevat vaalit 5.6 saisivat sujua 
rauhallisesti ja tulos voisi olla suosiollinen maan kehitykselle. 

Kiitos, että olette kanssamme yhteisessä lähetyksen rintamassa!

Yhdessä Jeesusta, seurakuntia ja evankeliumia palvellen.

Lähettinne Etiopiassa,

Samuel, Helena ja lapset  
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Elämä on hyvin erilaista Etiopiassa ja 
välillä erilaisuuteen tottuminen on 
raskasta…


