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Dessien synodin kapasiteetin vahvistamishanke 
 
Yhteistyökumppani:  Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus (EECMY) 
                North Central Ethiopian Synod (NCES), Dessie 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Dessien synodi, eli Pohjoinen Keski-Etiopian Synodi (NCES) on 
alueellisesti yksi Etiopian laajimmista synodeista, ulottuen lännestä Tana-järveltä aina itään, Afar-alueelle 
asti. Alueen seurakuntien jäsenet ovat suurimmaksi osaksi nuoria, valtaosa alle 35-vuotiaita. Seurakuntien 
johtajat joutuvat työssään vastaamaan nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamiin päivittäisiin haasteisiin. He 
tarvitsevat lisää tietoa ja taitoja erityisesti lasten ja nuorten hengellisestä ohjaamisesta ja sosiaalisen elämän 
tukemisesta. 
Seurakuntien tukemiseksi synodi pyrkii kouluttamaan johtajia kaikkiin seurakuntiin ja saarnapaikkoihin. 
Erityisesti tarvitaan nuorisotyön johtajia, evankelistoja, muusikkoja, hartauselämän johtajia, naistyön 
johtajia, pyhäkoulun opettajia, sekä vakituisia työntekijöitä. 
 
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Kapasiteetin vahvistamishanke 
tukee synodin toimintaa 
laajalla rintamalla. 
Lähetysseuran tuella 
koulutetaan vakituisia ja 
vapaaehtoisia työntekijöitä 
lyhytkurssien avulla.  

Musiikin Stipendiaatit. 
Vasemmalta Ermias Tesfaye, 
Fekadu Adinew ja Yohannes 
Tilahun.   Kuva: Kari Pentikäinen 

Vuoden lopulla järjestettiin 
Dessiessä koulutus uusien 
saarnapaikkojen 
vastuuhenkilöille. Apostolien 

tekojen avulla tutkittiin kuinka evankelioimistyö johtaa uusien seurakuntien perustamiseen. Paikalle 
oli kutsuttu myös paikallisia evankelistoja kertomaan kokemuksistaan uusien seurakuntien 
perustamisessa. 

Syksyllä pidettiin Dessien seurakunnan kanssa avioliittokoulutusta 25 tulevalle avioparille. 
Koulutuksen tarkoituksena on opettaa heitä suunnittelemaan tulevan perheensä käytännön asioita. 
Heille opetettiin perhesuunnittelua ja myös rahankäyttöä perheen arjessa.  
Tämän koulutuksen jälkeen he ymmärtävät paremmin, kuinka voivat saavuttaa puolison kanssa 
yhdessä asetettuja tavoitteita. 
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Synodi kutsui myös eri seurakuntien edustajia saamaan koulutusta kristillisestä avioliitosta. Nämä 
koulutetut palaavat seurakuntiinsa ja järjestävät vastaavan koulutuksen omien paikkakuntiensa 
nuorille. 

Synodi on tukenut lisäksi kuuden köyhän tytön koulutusta avustamalla koulumaksuissa ja kolmen 
naisen työllistymistä antamalla pienen avustusta oman yritystoiminnan aloittamiseen. Tämä 
yritystoiminta on lähinnä torimyyntiä tai muuta pienyrittäjyyttä. Se tukee heidän perheittensä 
toimeentuloa ja auttaa kouluttamaan lapsia. 

Mekane Yesus seminaarin musiikkikoulusta Addis Abebassa opiskelee parhaillaan kolme nuorta 
muusikkoa synodin kolmen suurimman kaupunkiseurakunnan palvelukseen. Fekadu Adinew 
valmistuu ensi vuoden kesällä Woldiyan seurakunnan muusikoksi, Yohannes Tilahun valmistuu 
vuonna 2020 Dessien toiseksi suurimman seurakunnan muusikoksi ja Ermias Tesfaye valmistuu 
vuonna 2021 palatakseen muusikoksi Kombolchan seurakuntaan.  

Synodi tukee myös neljää tavoittavassa evankelioimistyössä työskentelevää evankelistaa heidän 
teologisissa opinoissaan. He pystyvät opiskelemaan omien töittensä ohessa kirjekurssin avulla ja 
kokoontumalla kerran kuukaudessa Dessieen ryhmätapaamiseen. He toimivat vaikeissa oloissa 
kaukana Synodin keskuksesta ja tarvitsevat sekä hengellistä, että taloudellista tukea työhönsä. 

Hankkeessa tuetaan myös Synodin naistyön koordinaattorin palkkaa. 

Yohannes Tilahun opiskelee musiikkia Mekane 
Yesus Seminaarin musiikkikoulussa. Muutama 
vuosi sitten hän joutui keskeyttämään opintonsa 
seurakunnan pyynnöstä ja palaamaan töihin 
Dessieen, koska seurakunta jäi ilman omaa 
muusikkoa. Tänä syksynä hän sai 
Lähetysseuralta luvan jatkaa kesken jääneitä 
opintojaan. 

Yohannes Tilahun pianon ääressä. Kuva: Kari 
Pentikäinen 

Kokeneena muusikkona hän on alkanut opintojensa ohessa myös tuottamaan hengellistä musiikkia 
kirkon tarpeisiin. Lähetysseuran myöntämä stipendi musiikin opintojen jatkamiseen hyödyttää näin 
hänen itsensä ja hänen seurakuntansa lisäksi myös koko Mekane Yesus kirkon musiikkielämää. 

Terveiset ja kiitokset tukijoille Dessien synodissa ollaan kiitollisia avusta, mitä he saavat 
Lähetysseuran kautta. Tämän tuen avulla on saatu aikaan paljon hyvää. Seurakuntaelämä on 
vahvistunut, naiset ja nuoret ovat saaneet tukea elämälleen ja evankeliumi on saanut levitä yhä 
useammalle paikkakunnalle. Kuluva vuosi on tämän hankekauden viimeinen ja parhaillaan 
synodissa suunnitellaan uutta kolmen vuoden hankekautta. Se voi tuoda muutoksia tuen sisältöön. 
Rukoillaan tämän suunnittelun puolesta, että Jumala saisi johtaa sitä parhaaseen lopputulokseen. 


