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RAKKAAT SUKULAISENI JA YSTÄVÄNI! 
 
Lämmin kiitokseni, kun joulun aikaan osoititte miunulle rakkautta lähettämällä kortteja, kirjeitä ja 
paketteja. Ne ilahduttivat mieltä. 
 
Evankeliumin sanomaa teille ja aitovierille 
Keskinen Etiopia synodi (Central Ethiopia Synod, CES) on todella laaja, itä-länsi suunnassa sen alue on 
900 km:ä leveä. Sen toimisto on pääkaupungissa Addis Abebassa. Seurakuntia siihen kuuluu 472 ja 
saarnapaikkoja on noin 980. Synodissa on 32 rovastikuntaa. Käytännön syistä ne muodostavat 10 
aluetta, joiden keskuspaikoissa koulutetaan seurakuntien työntekijöitä ja vastuuhenkilöitä.  

 
Viimeisen puolen vuoden aikana uutta oli lähialueiden evankeliointi (Gospel mobilization). Kirkko 
kehotti synodeita järjestämään erityisiä evankelioimiskampanjoita kaikkialla siellä, missä ihmiset 
liikkuvat. CES:ssä sitä kuitenkin toteutettiin koko 
elokuu. Ensin todistamaan lähteville seurakuntien 
jäsenille annettiin koulutusta. Opetettiin, miten 
evankeliumi kerrotaan yksinkertaisesti. Annettiin 
myös ohjeita, miten toimia missäkin tilanteessa. 
Yleensä ihmiset suhtautuvat positiivisesti, mutta 
joku voi myös suuttua, kun hänelle todistetaan 
Jeesuksesta.  
 
Kes (pastori) Habtamu Bula on CES:n 
seurakuntatyön johtaja. Kävimme tapaamassa 
häntä aluepäällikkömme Päivi Anttilan kanssa. 
Sydäntämme lämmitti, kun hän lopuksi rukoili 
puolestamme kätten päällepanemisin. 
 
Kes Habtamu kertoo kampanjasta: ”Eräässä seurakunnassa todistamaan lähteneillä oli paljon 
myönteisiä kokemuksia. He moittivat työntekijöitä ja vanhemmistoa siitä, ettei heitä ollut 
aikaisemmin koulutettu ja rohkaistu todistajan tehtävään. Seurakuntalaiset kokivat, että 
evankeliumin eteenpäin vieminen oli heidän perustehtävänsä. Jotkut muslimit kyselivät todistamaan 
tulleilta kristityiltä: ´Miksi ette ole aikaisemmin kertoneet meille totuutta? Emme ole tienneet sitä’. 
Seurakunnan järjestämän kampanjan tuloksena seitsemän muslimiperhettä kääntyi kristityiksi”.  

 
Debre Zeitin kaupungissa muutama todistaja pidätettiin. Kaupungissa oli levottomuutta ja se pantiin 
heidän kontolleen. Pidätys kesti vain muutaman tunnin. Kristityillä oli todistukset, millä asialla he 
liikkuivat. Kes Habtamu toteaa :”Paikallinen seurakunta oli tehnyt sen virheen, ettei ollut ilmoittanut 
kampanjasta viranomaisille”.  

 
Apua ahdingossa eläville työntekijöille   
Kes Habtamun mukaan haastavaa tavoittavassa työssä ovat alueet, joissa esiintyy avointa vainoa 
kristittyjä kohtaan. Toisen uskonnon edustajat voivat kivittää kristittyjen koteja tai jopa polttaa niitä. 
Toinen haaste ovat erityisesti Itä-Etiopian kuivuusalueet. Siellä myös seurakuntien ja saarnapaikkojen 
työntekijät elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Tavoittava työ ja diakoniatyö  järjestivät Addis Abeban 
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seurakunnissa keräykset, joissa koottiin rahaa näille työntekijöille. Kes Habtamu kuvaa keräystä: 
”Joidenkin seurakuntalaisten silmät kostuivat, kun he kuulivat uskonveljiensä ahdistuksesta. Yksikin 
kirjoitti 6.000 birrin (reilun 250 euron) shekin työntekijöiden auttamiseksi”.  

 
Oma lähetys paimentolaisille 
Paimentolaisten keskuudessa tekee työtä Afrikan Sarven Evankelinen Lähetys (Horn of Africa 
Evangelical Mission). Se on etiopialaisten perustama ja johtama. Lähetys kouluttaa paimentolaisista 
evankelistoja, jotka asuvat oman kansansa keskuudessa ja tekevät samaa työtä kuin muutkin. Samalla 
he todistavat uskostaan naapureilleen. He saavat siitä lähetykseltä pientä korvausta. Kes Habtamu 
kertoo paimentolaisten taustoista: ”He olivat pitkään perinteisen oromouskonnon harjoittajia. Siinä 
on yksi Jumala, joka on luoja. Sen lisäksi palvotaan henkiä. Myöhemmin heistä on tullut muslimeja. 
Lähetys haluaa saavuttaa nämä ihmiset Kristukselle”.  
 

Naisten kirkkopyhä 

Vierailin yhdessä synodimme naistyön koordinaattorin Nigatwa Anbessien kanssa Metu Mechin 
seurakunnan järjestämässä naisten kirkkopyhässä. Saarnasin samarialaisen naisen ja Jeesuksen 
kohtaamisesta. Keskustelu Jeesuksen kanssa muutti naisen. Hän vapautui taakastaan ja häpeästään ja 
kykeni käyttämään evankelistan lahjaansa. Kun seurakunnassa kukin voi palvella lahjallaan, se 
rakentaa sitä ja on siunaus myös evankeliumin eteenpäin viemiselle.  
 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
naiset möivät tekemiään 
käsitöitä. Seurakuntalaisille oli 
myös tarjolla leipää ja teetä tai 
leipää ja hernekastiketta. 
Leivän naiset olivat käyneet 
ostamassa sinä aamuna 
Metusta, yli 10 km:n päästä. 
He olivat tuoneet sen 
mopotaksilla. Naiset saivat  
kokoon yli 3.000 birriä, yli 130 
euroa. Se vastaa seurakunnan 
papin yli 2 kk:n palkkaa.  
 

Siunaavin terveisin        

Taina-lähettinne 

  

Suomen Lähetysseura toteuttaa 

Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 

Teemme työtä 30 maassa lähes sadan 

kirkon ja järjestökumppanin kanssa.  

Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 BIC: 

DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi. 

Taina Taskila 

Tulin Etiopiaan vuonna 1983. Työskentelin 

Hosainassa suomalaisten lasten opettajana 

ja tein vähän myös hiippakunnallista 

nuorisotyötä. Vuodesta 2001 lähtien olen 

työskennellyt Illubabor Beetel –synodissa 

Metussa. Reilut 9 vuotta toimin 

raamattukoulun rehtorina ja sen jälkeen 

seurakuntatyön neuvonantajana. 


