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IBS naistyö ja teologinen koulutus, Etiopia
Kumppani: Mekane Yesus –kirkon Illubabor Bethel Synodi (IBS)
Hankkeen taustaa
Suomen Lähetysseura on ollut yhteistyössä Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel synodin kanssa 90luvun alkupuolelta lähtien. Yhdessä olemme saaneet aikaan paljon hyviä tuloksia mm. naisten aseman
parantamisessa alueella ja kirkon työntekijöiden kouluttamisessa. Terfa Jarson raamattukoulusta on
kehittynyt teologinen seminaari vastaamaan kasvavan kirkon koulutustarpeita. Naisopiskelijoiden määrä on
kasvanut vuosi vuodelta, vaikkakin hitaasti.
Kirkon jäsenmäärä nykyisin synodin alueella on 360 000 kristittyä, kun jäseniä 20 vuotta sitten oli 140 000.
Heitä palvelemassa on nykyisin 335 palkattua ja koulutettua pappia, 144 evankelistaa ja n. 23 000
vapaaehtoista erilaisissa palvelutehtävissä. 20 vuotta sitten pappeja oli vain 14, evankelistoja 25 ja
vapaaehtoisia 5000 – 6000. Siihen aikaan työssä oli mukana 6-8 lähetystyöntekijää. Tänä päivänä synodin
palveluksessa ei ole yhtään lähetystyöntekijää. Synodi on valtavan kasvun ansioista jakaantunut kahteen
synodiin. Uudessa Jimman synodissakin on yli 60 000 jäsentä.
Naisten asema on kohentunut sinnikkään opetustyön ansioista näiden vuosien aikana, vaikka edelleenkin
naiset ovat huomattavasti vähemmän koulutettuja kuin miehet, ja heidän on vaikea päästä vastuullisiin
tehtäviin kirkossa. Naisten lukutaito-opetus, terveyskasvatus, taloudellisen omavaraisuuden tukeminen ja
erityisesti terveydelle haitallisten perinteiden ehkäiseminen ovat edelleen tärkeitä kirkon naistyön tehtäviä.
Seurakunnissa luottamus naisten taitoihin ja mahdollisuuksiin palvella seurakunnassa kasvaa vähä vähältä.

Hankkeen toiminnot ja vaikutukset raportointiaikana
Lukuvuonna 2016-2017 Terfa Jarson teologinen seminaari on tarjonnut opetusta 48 diploma-tason
opiskelijalle, joista 3 opiskeli musiikkia. Lisäksi opetusohjelmassa oli sekä amharan että oromon
kieliset peruskurssit 49 teologian opiskelijalle. Seminaarin taloudellinen omavaraisuus on kasvanut
vuosien mittaan merkittävästi. Seurakunnat kantavat taloudellisen vastuun tarvitsemiensa
työntekijöiden kouluttamisesta. Lähetysseura tuki seminaarille kattaa n. 10 % toimintakuluista.
240 naista jatkoi 14 keskuksessa lukutaidon opiskelua. Naistyön toiminnallinen vastuu on annettu
naisten komiteoille eri seurakunnissa. Darimussa pidettiin koulutuskurssi 110 naiselle, jotka
toimivat aktiivisesti seurakunnissaan. Tärkeä vuosittainen naistyön koordinaattorien kokoontuminen
pidettiin Metussa syksyllä. Siihen osallistui 85 naistyön johtajaa rovastikunnista. Lydiakäsityökeskus on edelleen tärkeä, sillä siellä tuotetaan liturgisia vaatteita seurakuntien tarpeisiin.
Samalla siellä työtä tekevät käsityöläiset saavat toimeentulon perheelleen.
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Lapsia Kullo Korman kirkossa Metussa. Näissä lapsissa on kirkon tulevaisuus.

Suunnitelmia ja rukousaiheita
Vuoden 2016 aikana hiippakunnan eri työalojen johtajat kokoontuivat yhteen suunnitellakseen
yhteisen koulutushankkeen. Ilmassa oli innostusta, kun oli oivallettu, miten voidaan tehdä työtä
tavoitteellisemmin ja paremmin seuraten, mitä käytettävissä olevilla voimavaroilla saadaan aikaan.
Nykyaikainen hankesuunnittelu auttaa jäsentämään keskeisiä työn tarpeita ja haastaa miettimään,
minkälaisia positiivisia muutoksia voidaan tuoda ihmisten elämään määrätietoisella työllä. Kun
hankesuunnitelma saatiin yhdessä valmiiksi, oli jokaisen työalan johtajan mielessä ne tulokset,
joihin pyritään. Tästä vuodesta alkaen Lähetysseura tukee yhtä hankekokonaisuutta, jossa on monia
eri tavoitteita. Päämääränä on lopulta luovuttaa työ kokonaan osaavien etiopialaisten työntekijöiden
käsiin. 3-vuotisella koulutushankkeella tuetaan edelleen niin teologista koulutusta kuin naistyötäkin.
Sekä naistyön johtaja Nigatwa Anbessie että seurakuntatyön osaston johtaja pastori Amena Burayu
pyytävät ystäviään rukoilemaan kaiken sen työn puolesta, mitä he tekevät naisten, pappien ja
evankelistojen koulutuksen parissa. Jumalalta yksin tulee siunaus ja kasvu työlle. Rukoillaan
uskollisia ja luotettavia työntekijöitä ja vastuunkantajia seurakuntiin. Erityisesti naiset kaipaavat
rohkaisua palvelutyöhönsä. Rukoillaan siunausta nuorille tyttökerholaisille, että heistä kasvaisi
rohkeita naisia siunaukseksi yhteisölleen.
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