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Kuvassa yksi Jimman kolmesta Mekane Yesus kirkosta

Hei,
Terveiset helmikuisesta Addiksesta tai tarkemmin ottaen Addis Abeban
lentokentältä. Mika on tätä kirjoittaessa menossa Suomeen isoäitinsä
hautajaisiin, joka kuoli 95-vuotiaana. Mikan kerrottua hänen ikänsä
etiopialaisille, heidän toteamuksensa oli aina ”hienoa kuinka pitkä elämän
hän sai elää”.
Tammi-helmikuu on ollut meille todella kiireinen. Meillä oli lähetyksen oma
vuosikokous, jonka jälkeen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola tuli Etiopiaan
työmatkalle. Etenkin Mika matkusti hänen kanssaan pitkiä matkoja Arba
Minchiin, Gidoleen, Konsoon ja Jimmaan.
Matka oli monella tavalla antoisa ja oli hienoa nähdä minkälaista työtä
lähetyksemme sekä lisäksi vanhat ja nykyiset lähetit ovat maassa tehneet.
Tällä matkalla keskustelimme eri synodien kanssa erityisesti lukutaito-ja
raamatunkäännöstyöstä sekä kumppanuudestamme Jimman synodin kanssa.
Lisäksi Mika osallistui yhdessä Teijon kanssa Mekane Yesus kirkon ja sen
partnereiden yhteiseen kumppanuuskokoukseen. Tärkeätä tässä kokouksessa

Kiitosaiheita
-Varjelus liikenteessä
-Lasten koulu
-Mielekkäät työt

Rukousaiheita
-Perheemme terveys
-Rauhaa Etiopiaan
-Etiopian uuden pääministerin
valintaprosessi
-Viisautta ajankäyttöömme
-Lepoa töiden keskellä
-Kummilapsiprojektit
-Kirkon diakoniatyö
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”Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut
hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen
Jeesuksen päivään mennessä” (Filippiläiskirje 1:6)
2. Mooses 14:14

oli tavata kirkon johtoa sekä muiden lähetysten edustajia. Vaikka
matkustamista ja tapaamisia oli paljon, niin ainakin Mikalle jäi niistä hyvä ja
kiitollinen mieli.
Taniaa on työllistänyt viime aikoina kummilapsiprojektien hallinnointityöt
sekä kentän taloudenhoito. Hän on myös vielä tämän vuoden
kotiseurakuntamme pyhäkoulutyöstä vastaava, joka vie hänen aikaansa, mutta
toisaalta antaa myös paljon.
Lopuksi
Viime kirjeessämme kerroimme jotain perheemme arjesta ja tarpeesta
priorisoida ajankäyttöämme. Jotain ratkaisuja sen eteen olemme tehneetkin ja
olemme kiitollisia teille, jotka annoitte palautetta meille viime kirjeen
pohjalta. Koimme voimakkaasti, että meidän takana on ihmisiä, jotka
rukoilevat puolestamme ja oikeasti välittävät siitä mitä meille kuuluu. Tämä
oli tärkeä viesti meille.
Toivomme myös sinulle työmme tukija ja ystävämme elämääsi kaikkea
hyvää. Hyvä Jumala olkoon kanssasi niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.
Hänen ajatuksensa sinua kohtaan ovat hyvät!

Ystävämme Mini
Hieman yli vuosi sitten
pihallemme ilmestyi pieni
koira. Emme tienneet kenen
koira oli ja niinpä yritimme
viedä hänet pois tontiltamme
toiselle asuinalueelle.
Tanian tullessa kotiin, koira
seurasi häntä, eikä halunnut
jäädä toiselle alueelle. Niinpä
annoimme koiran jäädä
pihamaallemme ja toki häntä
myös ruokimme.
Emme koskaan ole
haaveilleet omasta koirasta,
emmekä ole erityisiä
kotieläinihmisiä. Mutta niinhän
siinä lopulta kävi, että koira
sulatti sydämemme. Hänelle
ei löytynyt enää omistajaa ja
luultavasti häntä oli pahoin
kohdeltu sekä tarkoituksella
jätetty vieraalle asuinalueelle.
Ehkä suurinta vaivaa ja
suoranaista riitaa aiheutti
koiran nimen antaminen.
Lopulta päädyimme nimeen
MINI, onhan koira varsin
pienikokoinen.
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