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Tervehdys Addis Abebasta!
Olemme eläneet tänä syksynä erikoista aikaa Etiopiassa. Mekane Yesus-seminaarin omenatarhan kulunut kyltti on
puhutellut. ”Vaikka huomenna tulisi maailmanloppu, silti tänään istuttaisin omenapuun”, totesi Martti Luther
aikanaan. On opeteltu elämään ja tekemään työtä päivän kerrallaan luottaen, että vielä on työn aika.
Liikkumistamme on rajoitettu, eikä yhteydet ulkomaailmaan toimi normaalisti. Sähköposti toimii, jos toimii.
Facebook on edelleen suljettuna. On ollut aikaa paneutua kirjallisiin tehtäviin, vaikka keskittymiskyky ei ole
parhaimmillaan. Tiivis yhteydenpito lähettitovereihin, Suomen suurlähetystöön sekä kirkon ja Lähetysseuran
johtoon on tullut tavaksi. Rukous on kantanut kaiken keskellä.
Koko lokakuu meni jännityksessä, mitä tuleman pitää. Vuosi sitten alkaneet poliittiset mielenilmaukset kiihtyivät
erityisesti oromo- ja amhara-lääneissä. Kun mielenosoittajat alkoivat tuhoja tehtaita ja polttaa kulkuneuvoja
pääteillä, maan hallitus päätti rauhoittaa tilanteen julistamalla Etiopian puoleksi vuodeksi hätätilaan. Kova kuri
tyynnytti väkivallan, mutta kiistoja, jotka aiheuttivat
mielenosoituksia, ei ole vielä ratkaistu. 100miljoonaisen kansan yhtenäisyyden rakentamiseen
tarvitaan viisautta.
Koulut ja yliopistot avasivat ovensa levottomuuksien
takia tänä vuonna vasta lokakuun alkupuolella. Nyt
ovat Lähetysseuran kummilapsetkin niin Dessiessä
kuin Hosainassa täydessä vauhdissa koulutiellään.
Hosainan kuurojenkoulu on laajentanut opetustaan
niin, että siellä on mahdollisuus myös lukion
suorittamiseen. Uusia pikkuoppilaita on tullut myös
esikouluun.
”Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka evankeliumi antaa.”
Kol. 1:23

27.10. vietimme surujuhlaa, missä koettiin historian havinaa. Mekane Yesus
kirkkoa 22 vuotta johtanut kunnianarvoisa Ato Emmanuel Abraham kuoli
103-vuotiaana. Hän oli kirkon järjestyksessä toinen presidentti vuosina 196385. Hänen valtiomieskokemuksestaan Etiopian keisarin Haile Selassien
läheisenä neuvonantajana, suurlähettiläänä Englannissa, Italiassa ja Intiassa
sekä ministerinä Etiopian hallituksessa oli valtava merkitys, kun kirkon
alkuvaiheissa rakennettiin sitä asemaa, mikä Mekane Yesus kirkolla on
tänään.
Ato Emmanuel oli lähtöisin vaatimattomista oloista länsi-Etiopiasta. Kun hän
80-vuotiaana kirjoitti muistelmansa, hän antoi kunnian kaikesta Jumalalle.
Pienenä poikana hän oli vähällä kuolla malariaan, mutta selvisi siitäkin
elääkseen monivaiheisen ja rikkaan elämän Herransa palveluksessa. Hänelle
tärkeintä oli pysyä uskollisena omantunnon äänelle ja Jumalan valtakunnan
lähettiläänä silloinkin, kun vastustajat yrittivät vetää aivan muille teille. Hän
oli arvostettu neuvonantaja monille lähetystyöntekijöillekin.

6.11. oli aikomus juhlia Dessien uuden kirkon
vihkiäisiä pohjois-Etiopiassa. Yli 10 vuoden
monivaiheinen urakka on vihdoin päättymässä.
Vieraita oli tulossa Suomesta lähes 40 henkeä.
Maan tilanteen takia matkat jouduttiin perumaan
ja kirkon vihkiäisjuhla siirtyi tulevaisuuteen.
Seurakunnassa oli pidetty kuitenkin riemullinen
kiitos- ja rukousviikonloppu. Dessien väki lähettää
sydämelliset terveiset ja kiitokset ystävilleen
Suomessa ja jää odottamaan toivossa sitä päivää,
jolloin voimme yhdessä viettää ilojuhlaa.





Rukoilemme rauhaa ja yhtenäisyyttä Etiopialle, viisautta maan ja kirkkojen johtajille
Pyydämme siunausta koko suomalaisjoukolle Etiopiassa, joiden kanssa kokoonnumme yhteiseen
joulujuhlaan ja laulamaan Kauneimpia joululauluja 11.12.
Siunaamme maailman lapsia, jotka unohtuvat köyhyyden, sodan ja väkivallan keskelle.Tuokoon
Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa kerättävä lahja heille toivoa ja iloa!

Kiitos nimikkoseurakunnilleni, ystävilleni ja läheisilleni kaikesta tuesta!

Siunausta pian alkavaan adventin
aikaan itse kullekin!

Päivi

