YstäväLehtinen 4/16 (26.9.2016)

Tervehdys Etiopiasta,
Saavuimme kolmannelle työkaudelle elokuussa. Meille paluu kausiloman
jälkeen tänne tuttuihin maisemiin ei ollut aivan selvää, koska odotimme
etenkin sitä, saako Mika työlupaa uuteen, suunniteltuun työhön kirkon
diakoniatyössä.
Tania sai oman työluvan ”yllättävän” vaivattomasti, toki sillä ehdolla, että hän
joutui elokuun alussa käymään Etiopiassa kolmen päivän matkalla, koska
hänen passissaan piti olla leima maahan saapumisesta. Leiman avulla hän sai
sitten työluvan uusittua helposti verrattuna aiempiin vuosiin.
Mikan kohdalla kaiken piti olla kunnossa, mutta saavuttuamme maahan alkoi
taas meille niin tutut hankaluudet työluvan kanssa. Aluksi ministeriössä oli
kirjoitettu joku kohta väärin, joka piti oikaista. Sitten ministeriössä tulkittiin,
että Mikalle annetaan vain seitsemän kuukauden pituinen työlupa.
Onneksemme, muutaman päivän keskustelujen jälkeen tämä täysin väärä
tulkinta kumottiin ja Mika sai vuoden pituisen työluvan. Vaikka hermoja taas
koeteltiin, niin haluamme kiittää teitä esirukouksista liittyen jatkoomme täällä
Etiopiassa!

Rukousaiheita
-Syöpää sairastava kummilapsi
-Viisautta työhön
-Perheemme arki
-Addis Abeban kv. luterilainen
kirkko ja vastuumme siellä
-Rauhaa Etiopian kansalle

Kiitosaiheita
-Työlupien saanti
-Kevään ja kesän kotimaanjakso
-Kiitollisuus teistä lähettäjät ja
ystävät

Paluu arkeen
Viidestä lapsestamme neljä aloitti koulun kuukausi sitten ja heille uuden
kouluvuoden alku on lähtenyt hyvin käyntiin. Lapsistamme Eden on vielä
kotona Askalen hoidossa.

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

Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla
muita jumalia minun rinnallani. 2. Mooses 20: 1-2

Vastaavasti meille vanhemmille asettuminen on paikoitellen ollut haastavaa
kotimaanjakson jälkeen. Viimeiset kuusi vuotta teimme yhdessä työtä
työparina, mutta nyt Mikan siirryttyä uusiin tehtäviin on meillä uusi tilanne.
Tania jatkaa kummilapsityössä yhdessä Kertun kanssa ja Mika on aloittamassa
diakoniatyötä etiopialaisen w/ro Taddelechin kanssa.

Syksystä
Kummilapsityössä on haasteena muutama sairas lapsi. Toisella tytöistä on
syöpä, johon hän saa sädehoitoa. Toisella lapsella on kuulovika sekä
elefanttitauti.
Etenkin syöpää sairastavan tytön tilanne on vakava. Inhimillisesti katsottuna
lääkärit eivät voi tehdä enempää, mutta rukousaiheena on, että Jumala voisi
armossaan parantaa tämän tytön.
Kirkon diakoniatyössä on suuret haasteet, joihin Mika yrittää osaltaan
paneutua. Syksyn mittaan on tarkoitus tutustua ihmisiin ja eri seurakuntiin
etenkin Addis Abebassa.
Suunnitelmissa on kutsua myös diakoniatyön kesäkurssin käyneitä
marraskuussa Addis Abebaan ja selvittää miten kurssi on käytännössä
vaikuttanut seurakuntatyöhön. Syksyllä myös suunnitellaan ensi vuoden
ohjelmaa ja aikatauluja, jolloin olisi tarkoitus kiertää koko maata ja antaa
koulutusta Mekane Yesus kirkon eri Synodeille.
Siunattua syksyä,
Mika, Tania, Noah,
Mateo, Natanael,
Mateo, Naomi ja
Eden

Ystävämme
Jimmassa
Palattuamme
toukokuussa
Suomeen saimme Etiopiasta
hämmentävän viestin.
Ystäväperheemme
mies,
evankelista,
oli
kuollut
bussionnettomuudessa, jossa
oli ollut 60 matkustajaa, mutta
hän
oli
ainut
onnettomuudessa
menehtynyt.
Tämä perhe oli niin köyhä,
että ystävämme haudattiin
liinoihin
käärittynä,
ei
arkkuun, koska perheellä ei
ollut siihen varaa.
Kuulimme jälkikäteen, että
hautajaisista oli muodostunut
niin merkittävät, että useat
Jimman
muslimit
olivat
kysyneet,
että
kuka
merkkihenkilö
oli
kuollut,
koska hautajaisissa oli niin
paljon ihmisiä.
Kuolema
kosketti
meitä
syvästi, koska kyseessä oli
ystäväperhe ja toisekseen
saimme myös kuulla, että
perheeseen odotettiin toista
lasta.
Lähes päivittäin mietimme
tämän perheen kohtaloa ja
emme voi muuta kuin rukoilla
äidin ja hänen lastensa
puolesta, joista toinen ei
koskaan
saanut
mahdollisuutta
nähdä
isäänsä.

Eden ja kaverinsa leikkimässä kampaamoa

Rukoilethan tämän perheen
puolesta!
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