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”Herra, hyvyyttäsi anna heijastaa,
että silmilläsi katson maailmaa.
Mieli nöyrä, hellä anna lahjaksi,
että jokaisessa näen kuvasi.”
        Selma Hongell, Siionin Matkalaulut 258:3

Hei ystävät!

Olen  nyt  ollut  Etiopiassa  kolme  ja  puoli
kuukautta ja siihen aikaan on mahtunut paljon.

Väärinkäsityksen  vuoksi  mainitsin  jo  viime
kirjeessä  saaneeni  työluvan.  Nyt  lupa  on  tullut
ihan  oikeasti,  samoin  vuoden  oleskelulupa  ja
kaksi vuotta voimassa oleva paikallinen ajokortti.
Paperiasiani  ovat  siis  joksikin  aikaa  kunnossa,
mikä on suuri helpotus.

Tammikuussa,  oltuani  maassa  yli  kuukauden,
pääsin vihdoin aloittamaan amharan kielikoulun.
Olin asiasta innoissani, sillä kielitaidottomuus oli
jo alkanut tympiä. Aluksi keskityimme kuuntele-
maan  opettajan  puhetta  ja  seuraamaan  hänen
ohjeitaan (”avaa ikkuna ja katso ulos”,  ”hyppää
kolme  kertaa”,  ”mene  taululle  ja  kirjoita  luku
75”),  sitten  puhuimme  itsekin  hieman.  Nyt
kakkoskurssilla  kerromme tarinoita  kuvakirjojen
avulla  ja  opettelemme  amharan  tavukirjoitus-
merkkejä eli fideleitä. Vaikka emme olekaan vielä
opetelleet  läheskään  kaikkia  merkkejä,  ne  eivät
enää näytä yhtä oudoilta kuin tänne tullessani ja
tavailenkin tuttuja sanoja ekaluokkalaisen innolla.
Edelleenkin oppitunneilla tuntuu, että pää halkeaa
uusien  sanojen  ja  kielioppiasioiden  vyöryessä
ylitseni,  mutta  kyllä  sinne  päähän  tuntuu
jäävänkin  jotain.  On  hienoa,  että  alan  saada
jonkinlaista kontaktia paikallisiin ja voin käyttää
amharaa esimerkiksi ostoksilla.

Kielitaidon  karttuminen  on  tehnyt  kaupungilla
liikkumisestakin  vähemmän  pelottavaa,  kun
osaan kysyä minibussissa,  minne auto menee ja
paljonko  matka  maksaa.  Kielitaidottomana  ja
suuntavaistottomana olin jo ehtinyt kerran eksyä
lähdettyäni  kävelemään  väärään  suuntaan
bussimatkan  päätteeksi.  Ajattelin  silloin,  etten
enää ikinä matkustaisi yksin, ja mietin, miksi olin
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ylipäätään tullut Etiopiaan. No, päästyäni lopulta
kotiin tunnin harhailun päätteeksi rauhoituin pian
ja  tein  seuraavan itsenäisen  minibussimatkan jo
samalla viikolla – tällä kertaa eksymättä. Elämä
voittaa. ☺

Jouluna kävin Etelä-Etiopiassa sijaitsevissa Gido-
lessa  ja  Arba  Minchissä  tutustumassa  tulevaan
työhöni  ja  työtovereihini.  Oli  hienoa  vierailla
paikassa,  jossa  asuin  syksyllä  2009,  ja  tavata
ihmisiä,  joihin  olin  silloin  tutustunut.  Monien
kanssa  ei  tosin  löytynyt  yhteistä  kieltä,  kun  he
olivat unohtaneet englannin yhtä tehokkaasti kuin
minä amharan, mutta sekin asia korjaantuu osal-
tani päivä päivältä.

Pari ensimmäistä kuukautta täällä Etiopiassa olin
jatkuvasti  väsynyt  niin  kulttuuristressin  kuin
korkean ilmanalankin takia. Toistuvat univaikeu-
det  sekä  niska-  ja  hartiasäryt  eivät  myöskään
auttaneet  asiaa.  Onneksi  niitä  ei  ole  enää  ollut
muutamaan  viikkoon  ja  olo  on  muutenkin
virkeämpi. Mahatautikin on iskenyt vain kerran ja
se meni ohi parissa päivässä ilman lääkkeitä.

Tammikuussa  sain  kolmannen  lähettävän järjes-
tön, kun Lähetysyhdistys Rauhan Sana hyväksyi
minut lähettijoukkoonsa. Kiitän heitä luottamuk-
sesta. Rauhan Sana on minulle tuttu liike lapsuu-
desta asti, joten sen työyhteyteen pääseminen on
minulle merkittävää.

Viime  kirjeessäni  mainitsin  mahdollisuudesta
saada  kiireellisiä  rukouspyyntöjä  tekstiviestinä.
Muutamat  teistä  olettekin  jo  ilmoittautuneet
Tiinalle rukousrenkaaseen. Etsimme vielä henki-
löä,  joka  voisi  lähettää  antamani  rukousaiheet
rukousrenkaalle.  Jos  voit  palvella  tässä  tehtä-
vässä, kerrothan siitäkin Tiinalle.

Kiitos kaikista muistamisista, niin paperipostista
ja paketeista kuin sähköpostiviesteistäkin. Minua
lohduttaa paljon tieto tukijoukoista Suomessa ja
muuallakin päin maailmaa.

Siunattua  paastonaikaa  ja  riemullista  pääsiäistä!
Lämmin kiitos tuestasi!

Rakkain terveisin

Anna
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