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Rakkaat Etiopian lähetyksen ystävät, 
 
Vuosi 2021 on lähtenyt meillä Etiopiassa käyntiin mielenkiintoisissa ja haastavissa tunnelmissa. 
Tammikuun aikana sairastimme perheessämme koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Helena ja 
Samuel sekä kaksi vanhinta lastamme saivat koronavirus tartunnan. Olemme kuitenkin erittäin 
kiitollisia siitä, että tauti ei iskenyt meihin pahasti ja toivuimme siitä yllättävän nopeasti. Kiitos 
teille kaikille rukoustuesta ja kaikesta muistamisesta näissä haastavissa vaiheissa. 
 
Lapset ovat saaneet taas käydä koulua mukautetulla systeemillä, ja Samuel ja Helena ovat 
palanneet kielikouluun opiskelemaan amharan kieltä. Teimme Helenan kanssa juuri 
ensimmäiset amharan kielen kokeet ja pääsimme läpi ensimmäisen vaiheen opinnoista.  
Pystymme ymmärtämään jo jonkin verran amharan kieltä sekä puhumaan pieniä arjen asioita, 
mm. asioimaan kaupoissa. Matkaa on kuitenkin vielä siihen, että voimme puhua syvällisempiä 
asioita, ja joskus jopa saarnata amharan kielellä. 
 
Saimme helmikuun alussa olla mukana mielenkiintoisessa tilaisuudessa. Menimme kirkkokunta 
kumppanimme kanssa Addis Abeban ulkopuolelle Holettan kaupungin alueelle, jossa paikalliset 
viranomaiset luovuttivat Wolmaran kylällä olevan, ennen suomalaisen helluntailähetyksen 
omistuksessa olleen, keskuksen nyt paikalliselle kirkkokunnalle. Keskus oli ollut 13 vuotta 
paikallishallinnon käytössä ja olikin mennyt surkeaan kuntoon. Nyt edessä on uusi vaihe, johon 
liittyy keskuksen remontointi ja toiminnan käynnistäminen uudella näyllä alueen ihmisten 
palvelemiseksi kokonaisvaltaisesti. Tämä on historiallinen keskus, sillä sen perustivat 
ensimmäiset helluntailähetit tässä maassa, Sanfrid ja Anna-Liisa Mattsson. Olikin koskettava 
kuulla, kuinka paikallishallinnon edustajat puhuivat suurella kunnioituksella suomalaisen 
helluntaiherätyksen tekemästä lähetystyöstä alueellaan. Siellä on aikanaan ollut kaksi 
suomalaisten perustamaa koulua, tämä monitoimikeskus sekä terveysasema. Onkin hienoa olla 
mukana tällaisessa lähetyksen ketjussa; arvostaa sitä työtä mitä on tehty ja olla uskollinen siinä 
mitä meille on annettu tehtäväksi tässä ajassa. 
 
Tulevalla viikolla on edessä tärkeitä tapahtumia, joihin pyydämme erityistä rukoustukea. Ari 
Joensuu tulee tänne Etiopian Addis Abebaan ja meillä on kahden kumppani kirkkokunnan 
kanssa tapaamisia ja koulutusta. Ensimmäinen kahden päivän koulutus on Guenet -
kirkkokunnan pioneeri evankelistojen kanssa. Tällä kirkkokunnalla on vahva näky evankeliumin 
eteenpäin viemisestä. He haluavat 5 vuoden aikana lähettää 500 pioneeri evankelistaa, joiden 
tavoitteena on perustaa 500 uutta seurakuntaa ja tavoittaa yhteensä 5 miljoonaa ihmistä 
evankeliumin sanomalla Etiopiassa. Tarkoituksena on mennä erityisesti sellaisille alueille, joissa 
on suurin tarve evankeliumille. Me saamme olla mukana tässä näyssä ja tehtävässä teidän 
lähetteinänne. Fidan Business tiimi on myös mukana tukemassa uusien pioneeri evankelistojen 
lähettämistä. Samuelia on pyydetty laatimaan näiden pioneeri lähettien tueksi opetuslapseus 
materiaalia ja suunnittelemaan heidän koulutustaan pitkällä tähtäimellä.  
 



Toinen koulutus on Full Gospel -kirkkokunnan johtajien kanssa. Silloin aiheena on erityisesti 
konfliktien hoitaminen seurakunnissa. Etiopian hengellisellä kentällä on useita erilaisia 
haasteita, joista yksi liittyy etnisiin, eri ryhmien välisiin jännitteisiin ja niiden hoitamiseen 
seurakunnissa. Meidän tavoitteenamme on Arin kanssa auttaa näitä kirkkokunnanjohtajia 
kirkastamaan näkyä seurakunnan olemuksesta, ja siitä kuinka yhteys Kristuksessa on 
mahdollista. Haluamme antaa myös käytännön läheistä opetusta ja rohkaisua hoitaa 
konfliktitilanteita seurakunnissa hengellisesti, viisaasti ja rohkeasti. Saamme Arin kanssa myös 
vierailla seurakunnissa ja yhdessä julistaa Jumalan Sanaa. 
 
Kiitos, että olette kanssamme yhteisessä rintamassa, jotta voimme palvella Jumalan 
suunnitelmia Etiopiassa, vahvistaa seurakuntia, ja olla mukana evankeliumin etenemisessä 
Etiopiassa ja täältä muihinkin maihin. Kiitos, kun muistatte meitä ja tuette tässä työssä.  
Pyydetään Jumalalta sitä armoa, että saisimme perheenä olla terveinä ja varjeltua vahingoilta, 
ja että voisimme edetä Jumalan johdatuksessa tässä palvelutyössä. 
 
Yhteistyössä lähettinne Etiopiassa, 
Samuel, Helena ja lapset 
 
 


