8. October 2022

Tedderit Etiopiass
Uutiskirje, lokakuu 2022
Terveiset Etiopian Addis Abebasta. Täällä sadekausi tekee
loppuaan ja aletaan kääntymään kesää kohti, kun Suomessa
syksy on kauneimmillaan. Tänä vuonna sadekausi on tuntunut
kovin pitkältä rankkasateineen. In uenssaa on ollut paljon
liikkeellä, koska yöt ovat kylmiä ja päivätkään eivät ole vielä
paljoa lämmenneet. Olemmekin saaneet oman osamme
sairasteluista tänä syksynä, mutta toivotaan, että olemme jo
voiton puolella
Kävimme kesällä Suomessa lomalla sekä Pohjois-Amerikassa
yhteistyöseurakuntiamme tapaamassa. Kesällä jätimme myös
vanhimman tyttäremme Suomeen hänen valmistuttuaan
lukiosta Etiopiasta. Hän on suunnannut jo Englantiin
aloittamaan itsenäistä elämää siellä. Kiitos rukouksista hänen
puolestaan
Syyskausi on lähtenyt reippaasti liikkeelle. Elokuun lopulla
täällä oli Guenet kumppanikirkkomme 70-vuotis juhlat. Noin
25 hengen delegaatio Suomesta osallistui juhliin.
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Saimme olla osana juhlallisuuksia ja tavata paljon suomalaisia,
mukaan lukien työnantajaseurakuntamme pääpastoria Esa
Hyvöstä. Guenet kirkkokuntahan on syntynyt suomalaisten
tekemän lähetystyön myötävaikutuksesta, ja siksi juhla oli myös
kiitosjuhlaa siitä, mitä lähetystyö on saanut aikaan Etiopiassa.

Ylhäällä ja oikealla kuvia meillä käyneistä
suomivieraista (Heikki Penttinen, Pauli
Runolinna, Harri Hakola, Markku
Tuppurainen ja Esa Hyvönen). Alla kuva

etiopialaisesta ateriasta Addis Abeban
Suomi porukan kanssa.

Suomilähettien määrä on kasvanut tänä vuonna runsaasti
Etiopiassa. Olemme saaneet Fidan kautta tänne perheen
kehitysyhteistyöprojektiin, toisen perheen perinteiseen
lähetystyöhön sekä Samuelin siskon mies tuli opettajaksi
lastemme kansainväliseen kouluun. Myös Suomen
lähetysseuran kautta on tullut uusia perheitä. On ilo, että
saamme tehdä työtä uusien työtovereiden kanssa sekä jakaa
elämää isomman Suomi porukan kanssa.
Työtehtävämme ovat käynnistyneet, vaikka syyskauden alussa
meillä meneekin aika paljon energiaa vuosittaiseen työ- ja
oleskelulupien uusimiseen. Helena on aloittanut osa-aikaisesti
Fidan kehitysyhteistyöprojektissa. Loppusyksystä hän on myös
mukana erityisessä naisille järjestettävässä valtakunnallisessa
seminaarissa. Samuel aloitti syyskuussa jo kolmatta vuotta
toistuvan Johanneksen kirjoituksia käsittelevän pitkän kurssin
Ethiopia Graduate School of Theologyssa. Lokakuussa alkaa
uusi hermeneutiikkaa käsittelevä koulutus keskiviikkoisin
Addis Abeban alueen Guenet kirkon pastoreille. Se kestää
jouluun saakka. Tarkoituksena on varustaa heitä uskolliseen
Sanan palvelukseen.

Oikealla kuva kastejuhlasta Ziway järven
rannalla. Olimme tutustumassa Guenet
kirkon pioneerilähetin toimintaan Fidan
Business tiimin edustajien kanssa.
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Loka-marraskuun aikana Samuelilla on kahden viikon
mittainen intensiivi kurssi Roomalais- Galatalaiskirjeestä
Guenet kirkon Raamattukoululla, ja myös viikon mittainen
Kristologiaa käsittelevä intensiivi kurssi Guenet kirkon 10/40
lähetyskeskuksella
Olemme oppineet, että Etiopiassa ei kannata ohjelmaa
suunnitella liian tiukasti, eikä kalenteria täyttää ääriään
myöten. Täällä tapahtuu paljon yllättäen, niin työn kuin
elämisen suhteen, ja siksi on hyvä että joustoa löytyy. Omasta
jaksamisestakin täytyy huolehtia, erityisesti kun elämme
korkean stressin ympäristössä.

Etiopiassa niin tien päällä kuin muutenkin
elämässä kohtaa monia yllätyksiä. Paras
tapa selvitä on hyväksyä erilaisuus ja
jatkuva kaaos. Samuelilla on hieman vielä
tekemistä pyhityksen suhteen Etiopian
liikennekulttuurin keskellä ;) Usein onkin
parempi, että Helena ajaa ja Samuel saa
ottaa rennommin apukuskin paikalta.

Olemme erittäin kiitollisia kaikille teille lähettäjillemme.
Teidän rukoustukenne, rakkautenne ja lahjoituksenne
mahdollistavat yhteisen palvelutyömme Etiopiassa. Kiitos, että
jatkatte yhteisessä rintamassa kanssamme
Kiitosaiheita
• Pärjäämme jo Amharan kielellä arjessa (opiskelu jatkuu vielä
• Arki sujuu koko ajan paremmin kokemuksen karttuess
• Vahtikoiramme parani ihmeellisesti rukouksen avulla
Rukousaiheita
• Johdatusta ja Jumalan Hengen vaikutusta työssämm
• Hermeneutiikkaa käsittelevä uusi koulutus pastoreill
• Naisten seminaari marras- joulukuun vaihteess
• Terveyttä ja turvallisuutta koko perheell

Yhdessä Jeesusta, seurakuntaa ja evankeliumin etenemistä
palvellen
Samuel, Helena ja lapset
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