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Tervehdys rakkaat lähetyksen ystävät 
Läntisen sekä itäisen kalenterin Joulut ja Etiopian Timket juhla 
ovat takanapäin ja uusi vuosi on jo pitkälle edennyt. Saimme 
viettää rauhoittavaa ja iloista joulun aikaa perheenä kun 
Evitakin oli meillä. Hän lähti jo takaisin Englantiin, mutta 
koska vapaaehtoisetyöntekijän viisumi, jonka Englantiin 
tarvitsee tehdäkseen seurakuntaharjoitteluohjelmaa, ei tullut 
monen kuukauden odottelun jälkeen, hän veti 
viisumihakemuksen pois. Niinpä hän on tulossa takaisin 
Etiopiaan ja tutoroi toisen lähettiperheen lapsia loppukevään. 
Olemme kiitollisia siitä, että hänen asiat järjestyivät näin, 
vaikka tämä ei ollutkaan ensisijainen suunnitelma.

Viime vuoden syksystä jäi meille hyvä mieli. Saimme olla 
monessa tärkeässä työssä mukana. Yhtenä Helenan 
kohokohtana voisi mainita naisten kolmipäiväisen 
seminaarin, joka saavutti yli 100 johtavaa naista sekä 
muutaman miehen ympäri Etiopiaa. Se oli ensimmäinen 
valtakunnallinen seminaari, jonka Guenet kirkko järjesti. 
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Tedderit Etiopiassa

Helena opettamassa 
naisten seminaarissa
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Saimme Fida tiiminä olla vahvistamassa ja varustamassa naisia 
palvelutehtävissään niin kirkoissa, kotona kuin laajemmin 
yhteiskunnassa sekä olemaan puolesta puhujina 
heikompiosaisille ja kaltoinkohdelluille. Päivillä valittiin 19 
naisen komitea, joka jatkossa suunnittelee, raportoi ja arvioi 
naisten työtä ympäri maata. Tänä keväänä Helena jatkaa 
edelleen kehitysyhteistyöprojektin tehtävissä puoliaikaisesti. 
Olemme aktiivisesti mukana myös kansainvälisen seurakunnan 
toiminnassa, jossa Helena palvelee paljon musiikissa.

Samuelin syksyn kohokohta oli Guenet kirkon Addis Abeban 
alueen pastoreille järjestetty Raamatun tulkintaa käsitellyt 
koulutus. Se toteutettiin keskiviikko iltapäivisin erään 
seurakunnan tiloissa. Palaute koulutuksesta oli erittäin 
rohkaiseva. Loppukeväälle on suunniteltu vastaavanlainen 
pastoreiden koulutus. Alkuvuodesta Samuel piti hengellistä 
kypsyyttä käsitelleen saarna/opetussarjan erään koulutukseen 
osallistuneen pastorin seurakunnassa. Kevään mittaan 
Samuelilla on insentiivi kursseja sekä Guenet kirkon 
Raamattukoululla että Full Gospel kirkkokunnan seminaarilla. 
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Helena, Tina ja Ashleigh olivat Fida 
tiiminä palvelemassa ensimmäisessä 

Guenet kirkon valakunnallisessa 
naisten seminaarissa

Todistusten jakoa pastoreiden 
Raamatun tulkinta 

koulutuksen päätteeksi. 

Kaikki eivät päässeet paikalle, 
mutta koulutukseen osallistui 

n. 25 henkilöä.
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Samuel on myös järjestämässä erityistä luentosarjaa Ethiopian 
Graduate School of Theology koulussa, jossa hän opettaa ja 
ohjaa opiskelijoiden päättötöitä. Vuosittainen Frumentius 
luentosarja tavoittaa usean kirkkokunnan johtajia ja opettajia. 
Tänä vuonna Samuelin väitöskirjan ohjaaja Englannista, 
Professori John Barclay, on kutsuttu luennoimaan. Hän on yksi 
maailman johtavia Paavali tutkijoita, ja hän puhuu aiheesta: 
The Transformative Power of Grace (armon muuttava voima). 
Rukouksemme on, että Jumala saisi käyttää tätä suureksi 
siunaukseksi. Etiopia tarvitsee armon vallankumousta 
yksilöiden ja seurakuntien elämässä, jotta yhteyttä ja rauhaa 
voidaan rakentaa evankeliumin voimalla. 

Etiopia tarvitsee edelleen paljon rukouksiamme. Viime vuoden 
puolella pohjoisen alueen konflikti alkoi rauhoittumaan. Mutta 
tässä laajassa ja moninaisessa maassa on käynnissä muita 
konflikteja ja kriisejä. Addis Abebaa ympäröivä Oromian lääni 
on levoton ja aseelliset ryhmät taistelevat hallituksen joukkoja 
vastaan eri puolilla. Taloudellinen kriisi koettelee kansaa 
kohoavien hintojen myötä. Uusimpana kriisinä on Etiopian 
ison ortodoksikirkon skisma, joka liittyy osaltaan Oromo ja 
Amhara kansanryhmien välisiin jännitteisiin. Levottomuuksia 
on esiintynyt ja syytöksiä kohdistuu myös hallituksen suuntaan.  
Viime viikonlopulle oli suunniteltu suuria mielenilmauksia 
pääkaupunkiin, jotka peruuntuivat viime hetkellä. Tilanne on 
hieman rauhoittunut ja osapuolet ovat päässeet jonkinlaiseen 
sopimukseen, mutta tilanne on edelleen epävakaa.
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Näkymä 10/40 keskuksen ikkunasta, jossa toimii Guenet kirkon lähetyskoulutus ja Raamattukoulu
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Elämme ja palvelemme siis isojen haasteiden ja jännitteiden 
keskellä. Perheenä voimme pääsääntöisesti hyvin, mutta välillä 
nämä eritasoiset levottomuudet ja arjen haasteet painavat 
raskaammin erityisesti Samuelin mielessä. Jumalan armon 
avulla ja teidän rukoustenne tuella saamme jatkaa tiiminä täällä, 
palvellen Kristusta, seurakuntia ja evankeliumin etenemistä!

Kesällä olemme suunnitelleet Suomeen tuloa. Tarkoituksena on 
tehdä seurakuntavierailuja lähettäjäseurakuntiimme sekä pitää 
lomaa. Olemme seurakuntiin yhteydessä tämän kevään aikana 
ja sovimme sopivan ajankohdan vierailulle.

Yhdessä Lähetyksen Herraa palvellen,

Samuel, Helena ja lapset
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Kiitosaiheita:
✦ Syksyn sairastelujen jälkeen olemme saaneet olla terveinä
✦ Meille järjestyi uusi vuokra-auto
✦ Lapset kokevat olonsa hyväksi Etiopiassa

Rukousaiheita:
✦ Rauhaa Etiopiaan, ja varjelusta meille
✦ Voimaa ja viisautta toimia sekä rauhallista mieltä 
✦ Johdatusta työtehtäviimme, ja että Jumala saisi käyttää 

sitä mitä teemme siunauksena Etiopiassa

Lasten koulun urheilutapahtuma

Lasten koulun urheilupäivän 
päätteeksi väsyneinä mutta 

onnellisina kotona
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