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”On aamutähti syttynyt, 
on adventtisi läsnä nyt.
Yön jälkeen kirkas päivä luo 
ja tahtosi myös voittaa suo.
Nyt riemuitkaa!
Immanuel jo kaikki kansat pelastaa.”
           John Mason Neale, virsi 933:5

Terveisiä Etiopiasta!
Lähdin marraskuun alussa Addis Abebaan uusimaan
työlupani. Matka täytti siltä osin tarkoituksensa, mut-
ta viiteen viikkoon mahtui monenmoista muutakin.

Osallistuin ensin raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä
tekevän yhteistyöjärjestömme SIL Etiopiassa (SIL in
Ethiopia)  jäsenkokoukseen,  jossa  valitsimme uuden
johtajan, tri Yonathan Zeamanuelin. Hän aloittaa joh-
tajana vasta huhtikuussa, mutta ehdin jo nyt hieman
tutustua häneen.

Samalla  viikolla  juhlimme  Kansanlähetyksen  50
vuotta jatkunutta työtä Etiopiassa. Paikalla oli vierai-
ta Suomesta, kuten lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja
ensimmäinen  Etiopian-lähettimme  Ritva  Olkkola-
Pääkkönen, sekä tietenkin paikallisten yhteistyötaho-
jen edustajia. Juhlista jäi erityisesti mieleeni Ritvan
puhe, jossa hän kertoi, miten Jumala johdatti ja val-
misti  Mekane Yesus  -kirkkoa  ja  lähetyksiä  vaikeaa
kommunistiaikaa  (1974-91)  varten.  Lähetysjärjestö-
jen työ oli  ehditty  integroida osaksi  Mekane Yesus
-kirkon työtä ja kirkon monille eri työmuodoille, ku-
ten lapsi-, nuoriso- ja naistyölle, oli laadittu materiaa-
lia. Näin lähetit  saivat pysyä maassa, työn oli mah-
dollista jatkua ja kirkon käytössä oli  tarvittavaa  ope-
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tusmateriaalia. Ritvan kertomus rohkaisi: vaikka em-
me aina ymmärräkään, mitä meille tapahtuu, Jumala
näkee asiat laajemmin ja mekin saatamme ymmärtää
tapahtumien merkityksen jälkikäteen.

Eräs tämänhetkinen vaikea asia on Etiopian työn tu-
levaisuus.  Lähettien  määrä  vähenee  ja  olemme  jo
useammassa johtokunnan kokouksessa pohtineet, mi-
ten asioita hoidetaan jatkossa. Tähänkin asiaan tarvit-
semme Jumalan apua ja johdatusta. Työtä kyllä riittää
edelleen.  Etiopiassa  tarvitaan  esimerkiksi  teologeja
opetustehtäviin.  Tästä  voitte  lukea  lisää  osoitteesta
suuressamukana.fi/kasvun-kaantopuoli

Matkan  aikana  ehdin  myös  työskennellä  SIL:n toi-
mistolla  erään vähemmistökielen parissa.  Tälle  kie-
lelle ollaan laatimassa sanakirjaa ja sitä varten työstin
sanalistaa.

Matkani meni siis hyvin, mutta kun minulta kysyttiin,
milloin tulen takaisin pitemmäksi aikaa, saatoin vain
vastata paikalliseen tapaan: ”Egziabiher jauk’al” (Ju-
mala tietää). Lääkitys on tosin parantanut veriarvoja-
ni,  mutta  voinnin  on  vielä  kohennuttava.  Elän  siis
”päivä vain ja hetki kerrallansa”.

Tulevia tapahtumia
Tammikuulle olen sopinut seuraavanlaista ohjelmaa:
-18.1.  lähetystilaisuus  klo  18  Ämmänsaaren  seura-
kuntasalissa, os. Kirkkokuja 1, Suomussalmi
-20.1.  Lähetysmessu klo 17 Lehtikankaan kirkossa,
os. Mäntykatu 6, Kajaani
-21.1. naistenilta klo 18 Kuhmossa
-25.1. Globaalit Megatrendit ja Jumalan lähetys Ryt-
tylän lähetyskeskuksessa
-25.-27.1.  Kaikki  kansat,  kaikki  kielet  Missioforum
Ryttylän lähetyskeskuksessa
-27.1. messu klo 17 Kellokosken kirkossa, os. Män-
nistöntie 5

Lämpimät kiitokset rukouksista, yhteydenotoista sekä
taloudellisesta tuesta, joilla olette mukana tässä työs-
sä. Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

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

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos hyvin menneestä matkasta ja uudesta 
työluvasta
- pysyvän rauhan saaminen Etiopiaan
- oma ja omaisten terveys
- Etiopian työn tulevaisuus
- Mekane Yesus -kirkko sekä SIL Etiopiassa
- tri Yonathan Zeamanuel
- Kansanlähetyksen talous

Tue työtäni
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27

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

viite kaikissa 25593

Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanaja, Janakkala, Kaarina, 
Mynämäki, Nousiainen, Sotkamo, Suomus-
salmi, Turun Katariina

Kohtaaminen Turussa
Päivä sen jälkeen, kun olin palannut Suomeen, 
sain taas muistutuksen siitä, kuinka tärkeä äidin-
kieli on ihmiselle, varsinkin ympäristössä jossa 
sitä ei voi jatkuvasti käyttää. Juttelin Etiopian 
naapurimaasta Suomeen muuttaneen miehen 
kanssa ja kysyin, saisinko antaa hänelle DVD:n. 
Ensin hän kieltäytyi todeten, että hänellä on jo 
riittävästi DVD:eitä, mutta kun tarkensin, että 
DVD on hänen omalla kielellään, hän otti tarjoa-
mani Jeesus-elokuvan mielellään vastaan ja pyysi 
sitä jopa amharaksi. Sitä minulla ei valitettavasti 
ollut, mutta annoin hänelle sen sijaan amharankie-
lisen lastenraamatun. Mies kertoi asuneensa Etio-
piassa, vieläpä samassa kaupungissa kuin minä-
kin eli Arba Minchissä. Saakoon äidinkielinen Ju-
malan Sana tehdä työtään hänen sydämessään.


