Ystäväkirje marraskuu 2021

Martta sanoi Jeesukselle:
»Herra, jos olisit ollut
täällä, veljeni ei olisi
kuollut. Mutta nytkin
tiedän, että Jumala antaa
sinulle kaiken mitä
häneltä pyydät.»
Joh.11:22-23
Kuva: joulunviettoa Gidolen
kodissani

Hyvää Adventin aikaa Sinulle, ystäväni!
Ihan ensiksi kiitos jokaiselle seurakunnalle ja piirille, lähetyssihteereille ja kirkkoherroille, keittiössä puurtaneille sekä tilaisuuksissa
mukana olleille ystäville, jotka tulitte mukaan kuulemaan Gidolen
projektin uutisia. Oli ilo tavata niin monia teistä eri tilanteissa,
vaikka koronamaskienkin takana. Rohkaisevaa oli taas kuulla, että
puolestamme rukoillaan.
Tällä kertaa kirjeeni tulee Kansanlähetyksen Lähetyskeskuksesta,
jonne tulin kolmisen viikkoa sitten. Tarkoituksena oli lentää
Etiopiaan viime viikon tiistaina. Mutta suunnitelmiin tuli muutos.
Olette varmaan jo lukeneet tai kuulleet taistelujen kiihtymisestä
Etiopian liitovaltion ja Tigrayn vapautusarmeijan välillä viimeisen
reilun parin viikon aikana. Tästä johtuen Suomen ulkoministeriö
suositteli Etiopiassa oleville maasta poistumista. Yhteistyöjärjestömme SIL puolestaan antoi ulkomaisille työntekijöilleen
käskyn poistua maasta. Niinpä minunkin lähtöni on siirretty
tammikuun alkuun. Matkalaukut odottavat valmiina lähtöä.
Rukoillaan että tilanne rauhottuisi pian ja tulisi pysyvä rauha.
Diraitan UT ja Lasten Raamattu
Elokuun lopussa sain Etiopian Raamattuseuralta (EBS) diraitankielisen
Uuden testamentin taas kerran tarkastettavakseni. Harmikseni siitä löytyi
tavutusvirheitä. Kirjoittelin muutaman kerran EBS:n tietokonemiehen
kanssa ja päädyimme siihen, että kävin läpi UT:n kaikki sanat ja
sanamuodot ja korjasin toivottavasti kaikki virheelliset tavutukset. Samalla
tuli korjattua muutama muukin kirjoitusvirhe. Perjantaina lähetin kirjan
korjauksineen taas kerran raamattuseuraan. Rukoillaan, että taitto nyt
onnistuisi ilman virheitä ja että niin Etiopian kuin Kiinankin työntekijöillä
on aikaa kirjan työstämiseen. Rahoituksenkin puolesta tarvitaan rukousta.
Lokakuussa Sotkamom seurakunnasta pyydettiin antamaan joitakin tietoja
diraitankielisesta Lasten Raamatusta. Sieltä luvattiin kirkkoherran viraston
irtaimiston myynnin tuotto kirjan painattamiseen. Muutamat ystävät

Meillä on Kaikkivaltias Jumala!
Martan ylläolevat sanat ovat olleet
mielessäni monesti, kun on tuntunut,
että toivomani asia ei toteutunut, että
Jeesus ei vastannut rukoukseeni
niinkuin toivoin. Että tilanne meni ohi.
Että toivo kuolee tai kuoli jo. Silloinkin
Jumala voi toimia, tehdä ihmeen.
Suuremman kuin minä edes osaan
kuvitella. Hänen aikanaan. Hänhän
rakastaa meitä. Kuten rakasti Marttaa
ja Mariaa. Ja silti antoi Lasaruksen
kuolla.
Kiitos- ja rukousaiheita
* Minulle kuuliaisuutta Jumalan
Sanalle, läheisempää yhteyttä hänen
kanssaan.
* Tilaisuudet seurakunnissa ja ystävien
tapaamiset olivat rohkaisevia!
* Synodin uudet työntekijät, pastorit
Getachew ja Angasa.
* Jeesus-filmin näytännöt.
* Viisautta, kärsivällisyyttä ja
tarkkuutta Kiinassa oleville painotalon
työntekijöille, jotka työskentelevät
diraitan UT:n painoasun kanssa.
* Konson Raamatun taitto.
* Gidolen rovastikunnan johtaja,
evankelista Gebayehu ja johtoryhmä.
* Diraitan lukutaidon opettajat ja
oppilaat, ääniraamatun kuunteluryhmät.
* Toimistokoneiden toimiminen.
* Rauhaa Etiopiaan.
* Terveyttä ja varjelusta tiimimme

Kainuussa olivat hekin saaneet sydämelleen kirjan painatuskulut. Rahoitus
on siis alkanut järjestyä. Kiitos paljon rukouksista. Tästä rohkaistuneena
olen nyt ottanut uudelleen yhdeyttä SIL-järjestön julkaisutoiminnan
rahoituksesta vastaavaan. Hän lupasi yrittää etsiä lisää heidän osuuteensa
rahoituksesta ja myös kirjan taittajaa. Kun otin yhteyttä pastori Hatanoon,
jonka lupasi Suomeen lähtiessäni tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen,
kuulin että hän ei ollut saanutkaan viimeisintä, Alemneshin kanssa
tarkastamaani versiota. Sitä ei löytynyt Alemneshin tietokoneelta. ☹
Lähetin tekstin sähköpostilla synodin raamatunkäännöstyöstä vastaavalle
Arba Minchiin, josta pappi Hatano kävi sen hakemassa. Rukoillaan hänelle
aikaa opetustyönsä ohella tehdä se mahdollisimman pian. Samoin SIL:n
tietokoneosaston johtajalle aikaa tehdä meille muunnostaulukko, jolla
voimme muuttaa meikäläisin kirjaimin kirjoitetun tekstin Etiopian
fideleiksi.
Diraitankielisen Jeesus-filmin näytökset
Viime kirjeessäni pyysin esirukousta siihen, että löytyisi kuljettaja uudelle
projektorille, joka oli toimitettu Nairobiin rikkoontuneen Jeesus-filmin
projektorin tilalle. Nyt voimme kiittää, sillä lokakuun alkupuolella löytyi
yhteys henkilöön, joka lensi Nairobista Addikseen ja toi sen tullessaan.
Abiyotilla oli asiaa pääkaupunkiin ja samalla hän sai sen mukaansa. Viime
sunnuntaina hän oli jo näyttämässä filmiä jossain seurakunnassa.

Mitä tämän jälkeen?
Vähän vaikea sanoa. Vuoden loppuun asti minulla on tekemistä ja
pitämättömiä lomapäiviä sen verran että saan aikani kulumaan.
Tammikuusta lähtien tilanne on avoin. Mikäli pääsen lähtemään
tammikuussa, työllistyn edelleen osittain Kansanlähetyksen
maaedustajana. Lasten raamatun taiton edistyessa joudun vielä
tarkastamaan että kaikki on kunnossa. Mielelläni viettäisin aikaa
Gidolessa ja kiertäisin seurakuntia Alemneshin ja Hatanon kanssa,
kirjoja myyden ja raamatun lukemiseen kehoittaen. SILillä voi olla
muitakin työtehtäviä. Kaikki jos Jumala suo ja Etiopiassa on
mahdollista tehdä työtä. Osa työstäni onnistuu myös etänä.
Lämmin kiitos kuluneen vuoden tuestasi!

Mirjami

jäsenille ja perheille.
* Abeben, Bezabihin ja Tatekin
opinnot, terveys ja elämänhallinta.
* Kansanlähetyksen työn jatkuminen
Etiopiassa.
* Jimman synodin teologisen
seminaarin rakentaminen ja
kummilapsiprojektit.
* Lisää raamatunkäännös- ja lukutaitotyön tekijöitä Etiopiaan.
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Amharankielinen kuvan teksti :

“Katso, kaikelle kansalle suuri
uutinen:
Vapahtaja Jesus Kristus
on teille syntynyt! (Luuk. 2.10-11)”

