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Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen,
hänellä on varattuna apua yllin
kyllin, viisautta ja tietoa.
Siionin aarre on Herran pelko.
Jes. 33:6
P’agume 1: Anteeksiannon
päivä

Hyvää Uutta Vuotta 2015!
On Etiopian 13. kuukauden 2. päivä, meillä syyskuun 5. Sunnuntaina alkaa vuosi 2015, Luukkaan vuosi täkäläisessä kirkon kalenterissa. Tämä viiden päivän pituinen kuukausi on Etiopian kristityille perinteisesti rukous- ja paastoviikko. Jokaiselle päivälle on
oma teemansa ja omat rukousaiheensa. Kirkoissa on rukouskokous aamupäivisin ja vielä illallakin.
Sekalaista
Muuta otsikkoa en nyt oikein osaa kuluneelle parille kuukaudelle
antaa. Olin etelässä noin kolme viikkoa, sitten olen ollut pääkaupungissa. Etelässä tarkastin diraitankielisen Esterin kirjan, osallistuin projektin arviointiin pääkaupungista tulleiden käännöstyön
esimiesten kanssa ja työskelin tiimin koneitten kanssa muutaman
päivän. Vierailin zaise-käännöstiimissä tutustumassa heidän tilanteeseensa. Synodissa juttelin esimieheni kanssa monenmoista ja
osallistuin tiimien suunnittelupäiviin. Maksoin asuntojeni laskuja.
Aloitin vanhojen kansioiden läpikäymisen.
Pääkaupungissa oli kirkon ja lähetysten paripäiväinen kokous, johon Kansanlähetyksen Etiopian työstä vastaava esimieheni Lauri
Palmu tuli mukaan. Hänen kanssaan myös keskustelimme kentän
asioista ja tulevaisuudestani. Kansanlähetyksen asioitten hoidon
lomassa olen tarkastanut alenkieliset 1-2 Tessalonikalaiskirjeet,
jotka on tarkoitus tarkastaa tiimin kanssa ensi viikolla Arba
Minchissä.
Diraitan käännöstiimi työstää tällä hetkellä Joosuan kirjaa: käyvät
käännöstä läpi ryhmänä ja sitten lauantaisin tapaavat kielenpuhujia joiden kanssa keskustelevat tekstistä.
Diraitankielisen Lasten Raamatun fidelipainoksen painaminen alkoi elokuun loppupäivinä. Aloitus viivästyi rahalähetyksen jouduttua väärälle tilille, eikä painotalo voinut ostaa tarvittavaa paperimäärää ennen kuin sai rahat. Latinalaisin kirjaimin tehdyt kirjat
haimme edellisellä viikolla. Raskas lasti, n. 880 kg! Vien ensi viikon
matkallani kirjoista noin puolet Gidoleen. Lastiin tulee mukaan
myös aurinkoenergiasysteemiin tarvittavat uudet akut, jotka

Hyvää Uutta Vuotta!

4196 uutta uskovaa
Kuluneen sadekauden aikana 4196
nuorta ilmaisi halunsa ottaa Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan ja
Herranaan. Tämä tapahtui Awasassa
olleilla kuudella viikon mittaisella raamatunopetusviikolla. Kursseille osallistui tuhansia nuoria, jotkut ensimmäistä kertaa, jotkut jo usean vuoden
kokemuksella. Mukana oli nuoria eri
uskonnoista ja kirkkokunnista ympäri
maata. Tippa silmäkulmassa, ilolla
olen kuunnellut ja katsellut TV:stä
nauhoitettuja todistuksia siitä, mistä
Herra on nuoria pelastanut, miten he
ovat pyytäneet vanhemmiltaan anteeksi heille aiheuttamiaan ongelmia,
halunneet lopettaa huumeet ja juomisen.
Kiitos- ja rukousaiheita
* Lasten Raamatun fidelipainos on työn
alla.
* Minulle kuuliaisuutta Jumalan Sanalle,
läheisempää yhteyttä hänen kanssaan.
* Rauhaa Etiopiaan, Ukrainaan.
* Synodin käännös- ja lukutaitotyön koordinaattorit, pastorit Getachew ja Angama. Getachew’n terveys.
* Jeesus-filmin näytännöt ja Abiyot.
* Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta
Kiinassa oleville painotalon työntekijöille,
jotka työskentelevät diraitan UT:n painoasun kanssa.
* Konson Raamatun korjaukset ja taitto.
* Gidolen rovastikunnan johtaja, evankelista Gebayehu ja johtoryhmä.
* Diraitan lukutaidon opettajat ja oppilaat, ääniraamatun kuunteluryhmät.
* Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille ja perheille. Alemnesh tarvinnee uu-

saimme lahjoituksena amerikkalaiselta lähetiltä.
Diraitan Uusi testamentti on edelleen odottamassa painovuoroaan. Rukoillaan, että sekin työ liikahtaisi eteenpäin.
Konson koko Raamatun latinankirjaiminen teksti on tarkastettu.
Rukoillaan Gezahegnin ja Raamattuseuran Sekariaksen puolesta,
jotka nyt työskentelevät kirjan fidelipainoksen korjausten parissa.
Zaisen Vanhan testamentin käännöstiimi on nyt saanut tietokoneet. Hekin tekevät ryhmätarkastusta Joosuan kirjasta. Tiimissä
vieraillut amerikkalaisen konsultti sai aurinkoenergiasysteemin
toimimaan, mistä iso kiitos niin hänelle kuin Herrallekin.
Etiopian tilanteesta
Varmaan olette uutisista kuulleet, että sota Tigrayn osavaltion ja
muun Etiopian välillä alkoi uudelleen pari viikkoa sitten. Täältä
kaupungista sota on kaukana, mutta uutiset tuovat tilanteen päivittäin tietoisuuteemme. Levotonta on myös monissa muissa osissa maata. Hinnat nousevat jatkuvasti, inflaatio jyllää 30-40 prosentissa. Nälänhätää on monin paikoin. Onneksi sateet ovat antaneet toivoa uudesta sadosta, vaikka ne myös toisin paikoin ovat
aiheuttaneet tuhoisia tulviakin. Koronasta ei enää juurikaan puhuta.
Jospa jo tämän vuoden aikana tulisi rauha tähän maahan. Sitä toivomme ja rukoilemme.
Mitä tämän jälkeen?
Jos Herra suo, vierailen osassa nimikkoseurakuntiani lokakuun
loppupuolella, sitten pidän osan vuosilomaani ja aloitan asettautumisen Suomeen. Joulukuussa palaan vielä Etiopiaan 2-3 kuukaudeksi. Sitten pidän tänä vuonna ansaitsemaani lomaa ja jään
eläkkeelle huhtikuun alusta. Ja jatkan töitäni täällä vielä muutaman vuoden, jos Herra terveyttä ja voimia suo.

den leikkauksen.
* Abeben, Bezabihin ja Tatekin työt/opinnot, terveys ja elämänhallinta.
* Jimman synodin teologisen seminaarin
rakentaminen ja kummilapsiprojektit.
* Kansanlähetyksen työn jatkuminen Etiopiassa.
* Lisää raamatunkäännös- ja lukutaitotyöntekijöitä Etiopiaan.
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Tervetuloa seurakunnan tiloihin Puolangalle 16.10., Utajärvelle
23.10. ja Vaalaan 30.10. Eiköhän ohjelma lie normaali: jumalanpalvelus, kahvit ja lähetystilaisuus.
Anteeksipyyntöni niille seurakunnille, joiden luo en nyt kerkiä.
Sitä voisitte rukoilla, että jo pitkään jatkunut allerginen yskäni
saataisiin talttumaan. Muuten on aika hankala työskennellä
tiimien kanssa kuin olla puhumasssakin.
Siunausta alkaneeseen syksyyn Sinulle toivon.
Terveisin,

Mirjami

Diraitankielinen Lasten Raamattu

