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Hyvää uutta vuotta 2018,
Taas on kaksi joulua takanapäin täällä Etiopiassa. Perheellemme tärkein on
joulu, jota vietetään samaan aikaan kuin Suomessa. Silloin avaamme lahjat ja
syömme jouluruokaa. Johtuen juliaanisesta kalenterista joulua Etiopiassa
vietetään 7.1. Silloin on tapana käydä paikallisessa perheessä vierailulla ja
syödä samalla paikallisia jouluherkkuja, jotka yleensä ovat juhlaruokia, joita
syödään kaikkien juhlien yhteydessä.
Joulun aika meni perheeltämme hyvin ja lapset ovat jo aloittaneet koulunsa.
Tanian ja Mikan aika tammikuussa menee pitkälti tehden lähetyksen
hallintotöitä ja valmistellen lähetyksen vuosikokousta. Siinä on monenlaista
työtä, jotta paperit olisivat, ainakin toivottavasti järjestyksessä…
Helmikuun puolenvälin jälkeen arki toivottavasti palautunee ja voimme sitten
paremmin keskittyä muihin töihimme. Mikan olisi tarkoitus tehdä
maaliskuusta lähtien työmatkoja Etiopiassa siten, että samassa
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”Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!”
2. Mooses 14:14

diakoniakoulutuksessa, yhteensä viis kertaa vuoden aikana, tavoitettaisiin aina
kerrallaan viiden - kuuden eri synodin edustajia.
Tania käy keväällä muutamaan otteeseen kummipaikkakunnilla ja pitää
tiiviisti Addiksesta käsin yhteyttä paikkakunnille sekä Suomen
vastuuhenkilöihin. Lisäksi hän koordinoi kv. seurakuntamme pyhäkoulua.
Ja vielä loppuun
Olemme siis hyvillä mielin aloittelemassa uutta vuotta 2018. Pyydämme teiltä
erityisesti esirukousta siihen, että osaisimme käyttää aikamme oikein.
Koemme voimakkaasti, että jotenkin meidän pitäisi antaa enemmän aikaa
perheellemme. Syksy oli meille liian kiireinen ja se myös näkyi suhteessamme
lapsiimme
Käytännössä haluaisimme rauhoittaa menojamme, joka tarkoittaa, että meidän
pitäisi uskaltaa luopua jostain samalla luottaen, että Jumala johdattaa meitä.
Meille on kuitenkin perheen hyvinvointi niin tärkeä, että emme halua uhrata
sitä työllemme. Haluamme, että jokainen lapsemme saisi nähdä ja kokea
kuinka arvokkaita he ovat Jumalan silmissä, unohtamatta sitä arvoa joka heillä
on myös omien vanhempiensa silmissä. Haluamme vanhempina, että he
saisivat kokea myös hetkiä, jolloin vanhempien kanssa on hyvä olla, eivätkä
he aina ole vain pahalla päällä…kuten usein saamme kuulla.

Kuuleeko Jumala?
Täällä Etiopiassa lähes
jokainen kristillinen
kirkkokunta pitää erittäin
kovaäänisiä rukoushetkiään,
samoin kuin muslimit, jotka
pahimmillaan vievät yöunet.
Eräs ulkomaalainen, jo
maasta poistunut
lähettiystävämme kertoi meille
asiasta seuraavaa. Hän oli
kerran nuorten kokouksessa
puhumassa. Kokouksen
lopussa oli rukoushetki, josta
muodostui eräänlainen
huutokilpailu. Tällä
ystävällämme oli kokouksen
jälkeen kysymys nuorille.
Huudatteko te samalla tavalla
omalle isällenne, kun te
haluatte jotain? Eihän isänne
ole kuuro! Miksi siis huutaa
kaikkivaltiaalle, joka tietää jo
ajatuksenne.
Jumala ei ole siis kuuro. Toki
saamme tuoda hänelle
tuskamme ja ahdistuksemme
huutamallakin. Mutta Hän
kuulee myös hiljaiset
huokauksemme.
”Ja jos pyydämme jotain
sellaista, mikä lopulta
vahingoittaisi sinua tai joka ei
sovi Herran elämällesi
valmistamaan suunnitelmaan,
niin Hän muuttaa sydämesi”.
(Charles F.Stanley)
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