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”Ristissäsi, haavoissasi 
armon löydän ikuisen. 
Kaikki muu on turhaa aivan, 
kun vain niitä katselen.
Rakas Jeesus, haavoihisi 
minut kätke kokonaan,
kätke siksi, kunnes noudat 
minut taivaan kunniaan.”
Onnia Hellén, virsi 315:4

Aurinkoinen terveh-
dys Addis Abebasta
Auringonpaiste  on  todellakin  yksi  ensimmäisiä
asioita,  joihin  Suomen pimeästä  talvesta  tuleva
ensimmäisenä  kiinnittää  huomiota.  Auringosta
olenkin  saanut  nauttia  lähes  koko ajan,  vaikka
pilviäkin välillä näkyy.  Yöt ovat  kuitenkin kyl-
miä ja sisätiloissa viileys jatkuu päivälläkin. En
siis käy ulkona vain haukkaamassa raitista ilmaa
vaan myös lämmittelemässä ja täydentämässä D-
vitamiinivarantoja.

Työlupa
Pääsyy Etiopiassa käymiseen oli työluvan uusi-
minen. Vaikka prosessiin kuului jännitystä, niin
kuin tässä maassa on tapana, työluvan saaminen
sujui lopulta suhteellisen helposti ja nopeasti ja
oleskeluni  maassa  on  virallistettu  vuodeksi
eteenpäin.

Työkuvioita
Kuluneiden viiden viikon  aikana  olen työsken-
nellyt  yhteistyöjärjestömme  toimistolla.  Olen
tehnyt inventaarion kirjastossa ja järjestellyt val-
tavia  paperi-  ja  kirjapinoja.  Järjesteleminen  on
minusta ylipäänsäkin hauskaa, ja lisäetuna on se,
että  silmiini  on osunut kaikenlaisia  mielenkiin-
toisia  tietoja  maan ja  järjestön  historiasta  sekä
alen raamatunkäännösprojektista, jossa itse työs-
kentelen.  Siihen projektiin en tosin tällä  kertaa
kajonnut  muuten  kuin  keskustelemalla  puheli-
messa  projektin  käännösneuvonantajan  kanssa
alen äännejärjestelmästä.

Häähumua ja yllätyksiä liikenteessä
Eräänä sunnuntaina, kun tulimme lähettitoverini
Maria Karjalaisen kanssa kirkosta, havaitsimme, 
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Kirjastossa inventaariota tekemässä

Mikä evankeliumi?
Paljon puhutaan siitä, että Etiopiassa kir
kot kasvavat ja evankeliumi menee eteen
päin. Mutta mistä evankeliumista on ky
se? Usein julistuksen sisältönä on lupaus 
fyysisestä terveydestä ja maallisesta rik-
kaudesta. Toki Jumala voi antaa niitäkin, 
mutta hän ei ole luvannut omilleen help-
poa elämää ilman ongelmia. Sen sijaan 
hän on luvannut antaa meille synnit an-
teeksi ja olla meidän kanssamme elämän 
vaikeuksien keskellä. Heprealaiskirje, jota 
olemme työtovereiden kanssa tutkineet aa-
muisin, muistuttaa meitä, että isänmaam-
me on taivaassa (11:16). Samalla, kun toki 
pyrimme parantamaan ihmisten elämän-
laatua, tärkeintä on, että he oppivat tunte-
maan Jeesuksen omana Pelastajanaan. 
Kun he voivat itse lukea Raamattua omalla 
kielellään, he voivat myös paremmin arvi-
oida saamaansa opetusta eivätkä pety, kun 
tyhjät lupaukset eivät täytykään.
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että  lähistöllä  vietettävien  häiden  vieraat  olivat
tukkineet tien autoillaan. Onneksi olimme lähellä
kotia eikä loppumatkan käveleminen ollut ongel-
ma.  Puhjenneet  renkaat  ja  tyhjä  akku  ovatkin
olleet  jännittävämpiä  tilanteita.  Kaikesta  on
kuitenkin lopulta selvitty.

Häät  tulivat  vieläkin  lähemmäksi,  kun  Maria
pääsi  morsiusneidoksi  ja  hääpari  päätti  lähteä
juhliin vierastalomme pihalta. Oli siinä ihmette-
lemistä,  kun  pihalla  oli  yhtäkkiä  viiden  auton
saattue kuvausryhmineen kaikkineen. ☺

Paluu Suomeen
Palaan Suomeen 8.12. ja vierailen mm. seuraa-
vissa tilaisuuksissa:
-13.12.  Lähetyksen  joulujuhla  klo  13  Ilonassa,
Keskuskuja 3, Turenki
-14.1. Leipäsunnuntai Noljakan kirkossa klo 17
-18.1. kotilähetysilta klo 18, Akunkuja 1, Mynä-
mäki

Ohjelmaa riittää siis ainakin tammikuulle. Kuin-
ka pitkään viivyn vielä Suomessa, riippuu siitä,
kuinka nopeasti lääkitykseni saadaan kohdilleen.
Jätän siis terveyteni edelleen rukousaiheeksi.

Kiitos kaikille teille, jotka olette työssä mukana
niin rukouksin kuin myös taloudellisesti.

Riemullista Jeesuksen syntymäjuhlaa toivottaen

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita teksti-
viestillä,  ilmoita  siitä  lähettisihteerilleni
Tiinalle.

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos Jumalan huolenpidosta
- kiitos hyvästä Etiopian-vierailusta ja 
työluvasta
- oma ja omaisten terveys
- maan turvallisuustilanne
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö-   
järjestömme
- Kansanlähetyksen talous

Tue työtäni

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
viite 25593

Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593

Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Janakkalan seurakunta
Kaarinan seurakunta
Mynämäen seurakunta
Nousiaisten seurakunta
Sotkamon seurakunta
Suomussalmen seurakunta
Turun Katariinanseurakunta
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