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Rakkaat ystävät!

Erityisellä lämmöllä kiitän teitä nimikkoseurakunnissani Eurassa, Eurajoella, Kannelmäessä, Liedossa,
Maskussa, Raumalla ja Tuusulassa sekä Opettajien Lähetysliitossa, kun tuette työtäni rukouksin.
Olen palannut keskelle Etiopian sadekautta kesälomalta Suomesta. Läheisten ja ystävien tapaamiset,
Mannilan marjaisat metsät ja Pyhäjärvi hoitivat niin, että jatkan virkistyneenä työtäni täällä, vaikka
useimmiten päivät ovat kylmiä, pilvisiä ja sateisia. Toivomme ja rukoilemme, että näitä sateita riittää
tämän maan kuivuusalueille asti. Uutta satoa odottavat ne 15 miljoonaa ihmistä, jotka nyt elävät nälkäavun
varassa. Kiitos kaikille, jotka olette antaneet omastanne, jotta he selviävät seuraavaan sadonkorjuuseen
asti. Maissi alkaa jo pian kypsyä, ja teffin, vehnän ja muiden viljojen valmistumista odotetaan joulun alla.
Asun MY-kirkon vehreällä asuinalueella miljoonakaupungin laitamilla. Naapurissa on kirkon koulutus- ja
tiedotuskeskus. Lähellä on myös 70-luvun puolivälissä rakennettu SLS:n vierastalo, joka on palvellut yli 40
vuotta lukemattomia vieraitamme ja omaa väkeämme. Kotitaloni on punatiilinen talo kauniin puutarhan
ympäröimänä vierastalomme läheisyydessä.
Aamu valkenee 6-7 välillä ja samaan aikaan illalla se laskee, vuoden ympäri samalla rytmillä. Lähden usein
pienelle kävelylle naapurissa olevan MY kirkon seminaarin alueelle. Siellä voi melkein kuvitella olevansa
metsän siimeksessä, ja voi nuuhkia raikasta metsän tuoksua, joka leviää kasteisesta maasta, männyistä ja
sypresseistä. Kun avaan ikkunan aamulla, ei välttämättä uskoisi elävänsä miljoonakaupungissa,
pikemminkin jossakin viidakossa. Tällaisia rauhallisia keitaita on vähän, jossa voi turvallisesti kulkea
yksinkin.

Liikenteen melukaan ei peitä alleen lintujen liverrystä, vaikka aidan
takana kulkee hyvin vilkasliikenteinen väylä kasvavan kaupunginosan
halki. Ruuhkat ja pakokaasut ovat kasvavan miljoonakaupungin vitsaus.
Liikenteessä täytyy olla ylimääräinen annos kärsivällisyyttä ja
tarkkaavaisuutta mukana. – Ja paljon hyvän Jumalan varjelusta!

Lähetysseuran toimisto on sijainnut viimeiset 20
vuotta Addis Abebassa vuokratiloissa. Muutimme
toukokuussa kuvassa olevaan vierastaloomme,
jossa on nyt tilaa työntekijämäärän vähetessä.
70-90-luvuilla työ keskittyi Hosainaan, missä oli iso
suomalaisyhteisö toimistoineen, kirjastoineen ja
kouluineen. Lähetysseuran silloiset työntekijät
olivat rakentamassa pohjaa nykyiselle laajalle
työlle, jota teemme eri puolilla Etiopiaa lähes koko
Mekane Yesus-kirkon toiminta-alueella.
Touko-kesäkuinen muuttourakka on nyt takana. Hyvänä apuna oli vapaaehtoinen Juha-Matti Kivistö.
Hosainassa teimme haikean urakan, kun tyhjensimme taas vanhoja Lähetysseuran kiinteistöjä ja
luovutimme ne lopulta synodille, joka saa niistä nyt vuokratuloja työnsä pyörittämiseen. Samalla voimme
vähentää rahallista tukeamme Hosainan synodille. Tämän vuoden jälkeen tuemme siellä enää
kuurojenkoulun ja teologisen seminaarin työtä. Menneestä luopuminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä.
Vastapainona on iso kiitollisuus kaikesta yhdessä tehdystä työstä ja sen hedelmistä, kolmesta itsenäisestä
synodista noilla seuduilla, ja vahvoista seurakunnista, jotka vievät innolla evankeliumia eteenpäin.
Juuri nyt työssäni on tärkeää katsoa eteenpäin. Olemme tekemässä suunnitelmia tuleville vuosille. Tässä
maassa on vielä paljon tehtävää, vaikka kumppanimme Mekane Yesus kirkko on voimakas. Usein kaikkein
heikoimmat jäävät kasvun huumassa jalkoihin. Siispä keskitymme työssämme siihen, että sanoma Jumalan
rakkaudesta saisi valloittaa nekin, joita hyljeksitään ja syrjitään, ja jotka helposti unohdetaan ja
sivuutetaan. Jatkamme evankeliumin viemistä halveksituille kansanryhmille innostaen paikalliset kristityt ja
kirkon johtajat mukaan tähän työhön.
Kun vanhoja hankkeita lopetetaan, tai ne loppuvat luonnostaan, saadaan tilaa uudelle. Aloitamme mm.
uuden vammaisten lasten voimaannuttamishankkeen Dessiessä ensi vuoden alussa. Toinen uusi hanke
liittyy uskontojen välisen rauhan rakentamiseen. Tässäkin maassa kasvavat jännitteet muslimien ja
kristittyjen välillä.
Kasvatustyöllä, jota tehdään kummihankkeissamme niin Hosainan kuurojenkoululla kuin Dessien synodin
aids-orpojen ohjelmassa, tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria itsenäiseen elämään. Tämä
synnyttää usein suurta kiitollisuutta niin saajissa kuin antajissa, kun nuoret nousevat omille jaloilleen ja
voimaantuneina jatkavat elämäänsä kukin omalla paikallaan.
Tärkeää on edelleen tukea kumppanikirkkoamme sen työntekijöiden kouluttamisessa. Kirkolla on ihan
valtaisa haaste opettaa uusia jäseniä, joita tulvii kirkon yhteyteen. Tarvitaan pappeja, evankelistoja,

muusikkoja, diakonia- ja perhetyön osaajia, palkattuja ja vapaaehtoisia, jotta kirkko kasvaa terveellä tavalla
ja sen jäsenet syvenevät uskossaan. Seurakuntien johtajilta vaaditaan viisautta ja taitoa hoitaa kasvavia
seurakuntia.
Tässä vielä muutama kuva:
Ilman Hosainan kuurojenkoulun nuorten
miesten ja Heidi Majurin apua emme olisi
selvinneet Hosainan isosta urakasta,
talojen tyhjennyksestä ja kirjastojen
siirrosta ja hävittämisestä.
Kas kummaa, miten pienistä koululaisista
on kasvanut vahvoja miehiä. Kaikkein
isoin mies toinen oikealta, oli pieni
pyhäkoululaiseni kauan sitten :)

Usein teen työtäni aika miehisessä
seurassa...
Vasemmalla ”oikea käteni” Kaasa Haile
Mariam, stipendiaattimme Beyene
Chakiso, joka opiskelee Mekane Yesus
seminaarissa teologiaa, Hosainan
teologisen seminaarin rehtori Degu
Genffe, pian lähdössä vierailulle
Suomeen, raamatunkäännöstyön
koordinaattori Abraham Lealago ja
Hosainan synodin talousjohtaja Desalegn
Tirore.

Tänä kesänä on vierastalollamme
kokoonnuttu monet kerrat yhteiselle
juhla-aterialle. Toukokuun lopussa lähti
Taskilan Taina Suomeen jäädäkseen
vuoden lopussa eläkkeelle. Heinäkuussa
hyvästelimme Purtasen perheen, joka
joutui terveydellisistä syistä palaamaan
kotimaahan.
Kansanlähetyksen väkeä on usein
kanssamme juhlimassa, kuten tässä
kuvassa Tuppuraisen Pirkko ja Aki.

Kiitos- ja rukousaiheita syyskaudelle:
o Kiitos kasvavasta Mekane Yesus kirkosta ja sen innosta viedä evankeliumia eteenpäin. Viisautta ja
rohkeutta sen johtajille ja työntekijöille kaikkiin haasteisiin.
o Oikeudenmukaista rauhaa ja sovintoa Etiopiaan, niin uskontojen välille kuin muutenkin maan
jännitteiseen tilanteeseen
o Kambaatan ja hadiyan kielisten raamatunkäänösten valmistumisen ja käyttöönoton puolesta
o Viisautta johtaa työtämme kohti tulevaisuutta niin, että se edelleen tuottaa siunausta ja vie
Jumalan valtakuntaa eteenpäin.
Kiitos mukana olostasi ja rukoustuestasi!

Taivaan Isän siunausta syksyn
toimintaan ja elämäänne!
Lämpimin terveisin

Päivi

