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”Vain Herran sana yksin on tienä elämään.
Suo etten epäilyksin käy sitä hylkäämään.
Uskossa säilyä suo sanan sydämessä,
autuuden lähtehessä sieluni virkistä.”
        Timo Orre, Siionin Matkalaulut 152:3

Hyvää alkusyksyä teille, ystävät!

Edellisestä  ystäväkirjeestäni  on  kulunut  sen
verran aikaa, että on taas kuulumisten vuoro.

Paljon vartijana

Kesällä  sain  viideksi  viikoksi  ansiotonta  arvon-
nousua,  kun  kokeneemmat  lähettitoverit
poistuivat maasta lomille ja me kielikoululaiset,
minä  ja  Kerttu,  jäimme tänne  kaksistaan.  Minä
olin saapunut maahan muutama kuukausi ennen
Kerttua,  joten  sain  kunnian  toimia  sekä  kentän
esimiehenä  että  kassanhoitajana.  Mitään
pahempia  katastrofeja  en  ehtinyt  saada  aikaan,
mutta  taloudenhoidosta  olin  sen  verran  pihalla,
että kuittisotkuja on saatu selvittää nyt syksyllä.

Erään  jännittävän  tilanteen  saimme  kokea,  kun
ollessamme  Kertun  kanssa  aamupäivällä  kieli-
koulussa  vierastalomme  pihaan  oli  ilmestynyt
sähköyhtiön  mies  kaivamaan  kuoppaa  sähkö-
tolppaa  varten.  Onneksi  paikalla  ollut  etiopia-
lainen  työntekijä  puuttui  tilanteeseen  ja  sanoi
tiukasti,  ettei  tolppaa  sovi  pystyttää  siihen
paikkaan. Parin viikon päästä tolppa pystytettiin
aidan  viereen  vähän  vähemmän  häiritsevään
paikkaan.

Lomalla

Pääsin  minäkin  aikanani  lomailemaan,  kun
kesäkurssin loputtua kielikoulu oli kolme viikkoa
kiinni  ennen  syyslukukauden  alkamista.
Singahdin  Suomeen,  jossa  serkkutapaamisen  ja
muun  lomailun  lisäksi  ohjelmaani  kuului
Wycliffe  Raamatunkääntäjien  ja  Kansan-
lähetyksen  lähettipäivät  sekä  lähettien  jatko-
koulutus.  Vaikka  kolme  viikkoa  on hyvin  lyhyt
aika enkä valitettavasti ehtinyt tavata moniakaan
teistä,  iloitsen  niistä  tapaamisista,  joita  minulla

Tukisitko taloudellisesti?

Sähkötolppa löysi viimein paikkansa

Taloudellinen kannatus:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593
Keräyslupa: 2020/2013/4884

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
viite 25593
Keräyslupa: 5770/2001/2015

Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593
Keräyslupa: 5650/42/2014

Rukous- ja kiitosaiheet
 kiitos lomasta Suomessa, omaisten ja ystävien 

tapaamisesta
 oma ja omaisten terveys
 varjelusta liikenteeseen
 voimia ja viisautta kielikouluun
 Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö-

   järjestömme



oli.  Toivottavasti  pääsen  ensi  vuonna  vähän
pidemmälle  vierailulle.  Joka  tapauksessa  sain
täydennettyä  lanka-,  xylitolpurukumi-  ja
kurkkupastillivarastojani. ☺

Sadekausi

Suomen kesän aikaan täällä on sadekausi. Sadetta
tuli Addiksessa sen verran paljon, että tonttimme
vieressä virtaava joki tulvi pariin kertaan. Vesi ei
ulottunut  aivan  talooni  asti,  mutta  muualla
kärsittiin pienistä vesivahingoista. Nyt sadekausi
on jo loppumassa.

Jos täällä on minun mielestäni tullutkin tarpeeksi
vettä, niin jossain muissa osissa maata sademäärä
on  ollut  tavanomaista  alempi.  Se  merkitsee
huonoa satoa, ruokien kallistumista ja sen myötä
köyhemmän  kansanosan  elämän  vaikeutumista.
Muistattehan heitä rukouksin.

Kieliopintoja

Kesäkurssilla  olin  suurimman  osan  ajasta
kahdestaan opettajani  kanssa,  kun muut samalla
tasolla  olevat  opiskelijat  lopettivat  yksi toisensa
jälkeen.  Nyt  syksyllä  tilanne  on  muuten  sama,
mutta opettajia on yhden sijasta kaksi. He eivät
tosin opeta yhtä aikaa, vaan ensin opettaa toinen
ja  kahvitauon  jälkeen  toinen.  Usein  molemmat
intoutuvat  antamaan  läksyjä,  joten  työtaakka  ei
ole ainakaan vähentynyt. Jokin aika sitten huvitin
opettajaa  kertomalla  Suomessa  kuulemiani
hölmöläistarinoita. Sitten aloin lukea etiopialaisia
kansansatuja  ja  monet  niistä  kuulostivat
merkillisen  tutuilta.  Kansansadut  näyttävät  siis
hölmöläisineen kaikkineen kulkeutuvan maasta ja
kulttuurista toiseen.

Hyönteisten puremista myoomiin

Olin ehtinyt jo ihmetellä, miten olen selviytynyt
hyönteisistä  niin  vähällä  vaivalla.  Jos  sänkyyni
pääsi  ötököitä  – ja tuleehan niitä  kirppuja yms.
aina  silloin  tällöin  –  pääsin  niistä  aina  varsin
helposti eroon. Tilanne muuttui elokuussa. Vaikka
mitä  tein,  niin  joka  yö  puremia  ilmestyi  lisää.
Lopulta kutina haittasi jo nukkumista. Työtoverin
kehotuksesta  menin  lääkärille,  joka  määräsi
minulle  kutinaa  lievittävää  lääkettä  ja  antoi
lisävinkkejä  hyönteisten  torjuntaan.  Patjan
vaihtamisen,  peiton  ja  tyynyn  pesemisen  sekä

Hetken aikaa takapihallani oli oma uima-allas
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makuuhuoneen myrkyttämisen jälkeen tilanne on
rauhoittunut.

Lääkärillä käynnistä oli muutakin hyötyä. Lääkäri
nimittäin tunnusteli  alavatsaani ja havaitsi  siellä
jotain  epäilyttävää.  Tarkemmissa  tutkimuksissa
paljastui myoomia, hyvänlaatuisia kasvaimia. Ne
eivät  tällä  hetkellä  haittaa  elämääni  sen
kummemmin,  mutta  tilannetta  pitää  tarkkailla
säännöllisesti.

Pyydän  esirukousta  myös  omaisteni  puolesta.
Viime aikoina lähipiirissäni on ollut niin vakavaa
sairautta kuin kuolemantapauksiakin.

Olen saanut kuulla täällä  ihmeellisiä  todistuksia
rukousvastauksista.  Eräskin  kielikouluni  opetta-
jista kertoi, kuinka hänen munasarjansa repesivät
parikymmentä  vuotta  sitten.  Lääkäri  ei  antanut
hänelle  paljoakaan  elinaikaa,  mutta  kun  hänen
puolestaan rukoiltiin, hän parani ja on saanut sen
jälkeen  lapsiakin.  Jumala  voi  siis  parantaa
toivottomiltakin tuntuvissa tapauksissa, jos se on
hänen tahtonsa.  Lähestytään siis häntä rohkeasti
niin suurissa kuin pienissäkin murheissamme.

Uusivuosi

Tänään  alkoi  etiopialaisen  kalenterin  mukaan
vuosi  2008.  Uudenvuoden  juhlintaan  liittyy
paljon  syömistä.  Juhlaruokia  valmistetaan
esimerkiksi  lampaasta  ja  kanasta.  Meidänkin
pihassa  oli  tänä  aamuna  lammas  syömässä
viimeistä  ateriaansa.  Uuttavuotta  edeltää
kalenterin 13. kuukausi eli p'agume, joka kestää
5-6 päivää. Kristityt viettävät sitä rukousviikkona.
Se ei olisi ollenkaan huono tapa Suomessakaan.

Siunattua  syksyä sinulle  ja  lämmin  kiitos  niin
esirukouksista kuin taloudellisestakin tuesta, jotka
mahdollistavat tämän työn!

Rakkain terveisin

Anna

Kahvinkeittovälineitä Etnografisessa museossa

Uudenvuoden ateria tutustumassa pihaamme


