JouluLehtinen 2016 (28.11.2016)

Rakkaat ystävät,
Terveisiä sateisesta Addis Abebasta. Olemme nyt marraskuun lopussa ja
sadekauden pitäisi jo olla ohitse, mutta nyt kolmen päivän ajan on ollut pilvistä
ja sateista. Meille suomalaisille tämä sää on enemmän sitä mihin olemme
tottuneet adventinaikana ja se osaltaan auttaa joulutunnelman luomista.

Rukousaiheita
– Syöpää sairastava kummilapsi

Eilen meidän kansainvälisessä seurakunnassa sytytettiin
adventtikynttilä ja sillä tavalla juhlistettiin uutta kirkkovuotta.

ensimmäinen

– Viisautta työhön
– Perheemme arki ja terveys

Joulun odotus on aina jännittävää aikaa erityisesti lapsiperheelle. Jos kysytään
meidän lapsiltamme mikä on heidän lempiaikansa vuodesta, voi olla melkein
varma, että vastaus on joulu. Lahjat, piparit, suklaat, hyvä ruoka, joulukoristeet
ja valot, joulukonsertti ja loma… on niin monta asiaa, jotka tekevät joulusta
parhaan vuoden ajan lasten mielestä.
Meille aikuisille, adventti on hyvä aika pysähtymiseen. Voimme miettiä joulun
merkitystä ja ihmetellä uudestaan Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan, kun
hän lähetti oman poikansa Jeesuksen syntymään ihmiseksi maan päälle ja
käynnisti sillä tavalla koko ihmiskunnan pelastussuunnitelman. Sama viesti,
jonka enkeli vei kauan sitten paimenille, on tänäkin päivänä totta ja suuren ilon
aihe meille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. (…) Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

– Addis Abeban kv. luterilainen
kirkko ja vastuumme siellä
– Rauhaa Etiopian kansalle

Kiitosaiheita
– Levottomuuksien
rauhoittuminen
– Joulu
– Dinkenesh sai terveen pojan
(entinen lasten hoitajamme,
jonka mies kuoli)
– Te lähettäjät ja ystävät

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

Ikimuistoisista ajoista ei ole tietoon tullut, ei korva ole kuullut, ei silmä
nähnyt, että olisi muuta jumalaa kuin sinä, Jumala, joka auttaa niitä jotka
häntä odottavat. (Jesaja 64:3)

Adventtina on myös hyvä katsoa taaksepäin kulunutta vuotta.
Meille mennyt vuosi on ollut vaihderikas. Tärkeätä oli olla Suomessa muutama
kuukausi, jolloin saimme levätä työn ohessa.

Palattuamme Etiopiaan uuden työkauden alussa, Mika aloitti uudessa työssä
Mekane Yesus Kirkon päätoimistossa diakoniatyön neuvonantajana. Nyt kolme
kuukautta työn aloittamisen jälkeen voi totea, että sellainen työ on tarpeellista,
mutta haasteita on paljon. Rukoillaan viisautta Mikalle ja hänen työparilleen
Sister Taddelechille.
Tania osaltaan jatkaa kummilapsiprojektin neuvonantajana. Hänen piti
työskennellä Kerttu Huttusen kanssa, mutta Kerttu joutui odottamatta palaamaan
Suomeen marraskuun alussa, niin Tania jäi ilman työparia. Se vaikeuttaa tietysti
työntekoa, sillä Tania ei pysty perheen takia matkustamaan niin paljon kuin
haluaisi.
Kulunut vuosi ja erityisesti syksy on ollut toisaalta vaikeaa ja stressaavaa aikaa
koko perheelle. Maan levottomuudet ja jatkuvat sairastumiset ovat vieneet
paljon voimia. Hätätilan julistamisen jälkeen on ollut rauhallista ja pikkuhiljaa
perheen terveystilanne on myös parantunut. Tästä olemme kiitollisia.
Kaikkien paineiden ja ongelmien keskellä olemme kuitenkin saaneet kokea
Jumalan läsnäoloa ja hyvää huolenpitoa. Tämän haluamme muistaa vuodesta
2016.

Kummilapsen
sanat
Kummilapsityössä
voimme nähdä helposti
projektin
materiaalisen
avun vaikutukset (terveys
on parantunut, lasten
koulukäynti
on
mahdollista jne…). Mutta
on paljon vaikeampaa
arvioida, miten työ on
vaikuttanut
lapsiin
hengellisesti. Osa Tanian
työstä
on
kääntää
kummilasten
kirjeitä
suomeksi
kummeille.
Siihen tehtävään Tanialla
meni koko viime viikko.
Yhteen kirjeeseen lapsi oli
kirjoittanut
kummilleen:
”Isona haluaisin auttaa
muita samalla tavalla kuin
sinä teet nyt.” Tämä
kosketti Taniaa kovasti.
Työ kantaa hedelmää,
vaikka sitä on vaikea
joskus nähdä.

Toivomme teille hyvää ja siunattua joulua sekä uutta vuotta
2017.
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden
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