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Lämmin tervehdys Etiopiasta, ystävät ja työni tukijat!
Kuiva maa kaipasi sadetta, ja sitä on nyt saatu harvakseltaan,
pohjoisessa enemmän kuin etelässä. Välillä auringon lempeä
hehku lämmittää jo tosi mukavasti.
Työtoverini ja Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattori
Timo Ahlberg kävi täällä seurantamatkalla juuri. Hänen
kertomansa mukaan Arsi-Negellen alueella Lähetysseuran
viimevuotinen katastrofiapu on auttanut ihmiset pahimmat
nälän yli ja saattanut uuteen alkuun siemenviljan avulla.
Kuitenkaan nälänhätä tässä maassa ei ole ohi. Juuri
ilmestyneen valtion ja avustusjärjestöjen vetoomuksen mukaan tänä vuonna ruoka-avun tarpeessa on n. 5
miljoonaa ihmistä. Luku on puolet pienempi kuin viime vuonna, mutta kuvitelkaa nyt, - Suomessa se
merkitsisi lähes koko kansaa!
Itsekin kävin työmme tuloksia tutkimassa pohjois-Etiopiassa Dessien suunnalla hiljattain. Siellä oli hienoa
tavata ihmisiä, jotka olivat saaneet tukea ja löytäneet keinoja parantaa omaa toimeentuloaan. Kuvassa
oleva nainen kertoi ylpeänä, miten hän on voinut hankkia komean härän, millä nyt kynnättää peltoaan.
Häränostorahat olivat peräisin naisten lainarahastosta, josta kukin naisryhmän jäsen vuorollaan saa
starttirahan lainaksi, minkä sitten maksaa takaisin ja
laittaa hyvän kiertämään ansioillaan. Sama nainen
esitteli myös puita säästävän tulisijan, joka antaa
hänelle lisää aikaa muihin töihin, kun ei tarvitse keräillä
polttopuita isoja määriä. Ylpeänä hän kertoi myös
lapsistaan, jotka hän oli maksanut opintielle kouluun ja
yliopistoon itse hankkimillaan varoilla. Surukseen hän
totesi, että vanhimmalla pojalla oli terveysongelmia.
Mukana ollut hiippakunnan kehitysohjelmien päällikkö,
joka käväisi tapaamassa poikaa majassa, sanoi siinä
rukoilleensa pojan puolesta. Mutkatonta ja koko ihmistä
hoitavaa palvelua tämä kirkon työ.
Naisten omatoimiryhmiin tutustuimme Sirinkan kylällä. Ensin kävimme suojatulla vedenottopaikalla, mihin
laskeuduttiin keskipäivän helteessä kävellen kapeaa polkua pitkin. Nousu takaisin auton luo hengästytti.
Ajattelin kunnioituksella niitä naisia, jotka noutavat veden koko perhekunnalleen sieltä jos ei päivittäin,
ainakin viikottain. Aaseja ei ole kaikilla, jotka kantaisivat raskaat kanisterit ja ruukut.
Oli riemastuttavaa kuunnella naisten omia kertomuksia siitä, miten heidän elämänsä oli muuttunut
helpommaksi Lähetysseuran tukeman hankkeen myötä. Naiset iloitsivat myös siitä, että ryhmissä he saavat
nyt kannustusta ja rohkaisua toinen toisiltaan.
”Leipä on lahja!”
Kukin naisryhmä
toi tullessaan
valtavan juhlaleivän. Leivät
jaettiin kaikkien
kesken. Vieraina
saimme tietysti
myös osamme
näistä herkuista.

Kirkon ja sen kumppanien yhteistyökokouksen
päätteeksi Dr.Wakseyoum Idosa piti
kiitospuheen. Hän on palvellut 8 vuotta kirkon
johtajana ja siirtyy nyt uusiin tehtäviin. Mekane
Yesus kirkko on hänen aikanaan kasvanut
maailman suurimmaksi luterilaiseksi kirkoksi.
Lähetysjärjestöjen edustajia hänen rinnallaan.

Tammikuisessa yleiskokouksessa valittiin
Mekane Yesus-kirkolle uusi presidentti Yonas
Yigezu. Hän tulkkaa kuvassa Lähetysseuran
apulaistoiminnanjohtaja Rolf Steffanssonin
tervehdyspuhetta.

Tämä alkuvuosi on ollut normaaliin tapaan kirkon isojen kokousten ja virallisten vieraiden aikaa. Kirkon vasta valittu
presidentti Yonas Yigezu on Lähetysseuran tuttu yhteistyökumppani vuosien ajalta, ensin Metun synodin presidenttinä
ja viime vuodet kirkon lähetys- ja teologisen osaston johtajana. Hänet asetetaan virkaansa sunnuntaina 5.3.
Hosainassa. Olemme menossa häntä ja muita uusia viranhaltijoita siunaamaan työhönsä isolla joukolla.
Joulun jälkeen on ollut mahdollisuus matkustaa ja tehdä työtä
suhteellisen normaalisti. Netin käyttöä rajoitetaan edelleen.
Arjessa ei aina enää muista, että Etiopia elää lokakuussa
alkaneen hätätilan varjossa. Tyynen pinnan alla kytee paljon
vihaa ja tyytymättömyyttä. Jännitämme, mitä tulee tapahtumaan
huhtikuussa hätätilan päättyessä. Hartaasti rukoilemme, että
rauha saisi jatkua.
Tätä kirjoittaessani on laskiaistiistai ja Kalevalan päivä.
Kuljemme kohti pääsiäistä. Tiedämme, että valo voittaa, vaikka
vielä on pimeää. Kiitos kaikesta muistamisesta joulun aikaan,ja
kiitos jokapäiväisestä rinnallakulkemisesta rukouksin. Olette
minulle tärkeitä ihmisiä. Tämän Etiopian kauteni toinen vuosi on
kääntymässä loppupuolelle. Tähän aluepäällikön tehtävään ollaan
etsimässä työni jatkajaa, sillä olen tehnyt päätöksen, että palaan
Suomeen syksyllä. Jätän työt nuorempien käsiin kiitollisena siitä,
että olen saanut olla pian 35 vuotta saman työnantajan
palveluksessa. Jatkan vielä, jos Luoja suo työtä Suomessa
ainakin niin, että saan kiertää kunnolla kaikki nimikkoseurakuntani, ja kertoa siitä, mitä olen täällä nähnyt, kuullut ja
toivottavasti oppinutkin.

Dessien uusi kirkko odottaa vielä vihkimisjuhlaa syyskuussa. Seurakunnan toiminta on
siellä täydessä vauhdissa. Lapset kertoivat
ennen pyhäkouluun menoa, mitä heistä tulee
isona...Aika monta lentäjää on tulossa tästä
porukasta.

”Vain sille joka suostuu uuteen, hän lupaa tosi elämän, ja valtakunnan salaisuuteen hän vihkii tielleen
lähtijän. Niin vihan valtaan, kuolemaan luo rakkaus jo valoaan”
(Virsi 55:4)

Valoisaa kevään odotusta ja siunausta
itse kullekin elämän arkeen!

Päivi
Lähetystyöntekijä vuodesta
1982,opettajana ja hallintotehtävissä
Etiopiassa ja Tansaniassa. Välillä
Lähetysseuran ulkomaanosastolla
Helsingissä monet vuodet.

