VOM Sisaret – sydämeltä sydämelle
Elsa Etiopiasta
Elsa on yhteistyökumppanimme Etiopiassa. Hän itse sai syntyä
kristittyyn perheeseen ja toimii aktiivisesti yhteisössä, joka auttaa
kristityiksi kääntyneitä naisia, jotka oma perhe on hylännyt.
Naisten tilanne Etiopiassa on hyvin haasteellinen. Erityisesti
maaseudulla asuvilla naisilla on kulttuurillisia ja taloudellisia paineita,
ja he joutuvat kantamaan monenlaisia taakkoja. Vahingollisia tapoja
kuten naisten sukuelimien silpomista harjoitetaan edelleen. Vaikka
toiminta on kiellettyä ja asiasta on valistettu ja valistetaan, niin tapa
on yhä käytössä erityisesti maaseudulla.
Maaseudun naiset pääsevät harvemmin opiskelemaan ja saavat koulutusta. Siksi he ovat alttiita
vahingollisille perinteille. Kaupungissa asuvat naiset ovat paremmassa asemassa. Olosuhteet ovat
parantuneet aikaisempiin vuosiin nähden, mutta työtä on yhä paljon.
Elsa tekee työtä erityisesti muslimien parissa ja hänen työnsä kautta monet musliminaiset ovat löytäneet
Kristuksen. Kristityksi kääntymisen jälkeen on hyvin tyypillistä, että naiset kokevat vainoa perheensä
taholta ja monet hylätään tai ajetaan pois kotoa. Naiset saavat turvapaikan kristillisestä yhteisöstä.
Monista heistä tulee työntekijöitä järjestön palvelukseen ja he itse alkavat evankelioida muslimeja.
Näitä naisia Elsa opettaa ja tukee kaikin tavoin. Elsan näky on nimenomaan voimaannuttaa naisia, opettaa
heitä ja vahvistaa heidän identiteettiään Kristuksessa. Näistä syrjityistä naisista kasvaa alkuvaikeuksien
jälkeen vahvoja naisia, jotka kulkevat rohkeasti Kristuksen opetuslapsina, vaikka joutuvat kärsimään
uskona tähden.
Vahvistetaan yhdessä Elsan kanssa ja kautta näitä naisia. Tämän kuukauden
ideana on askarrella enkeli, joka mahtuu kirjekuoreen. Enkelit toimitetaan
Etiopiaan Elsalle, joka jakaa ne islamista kristityiksi kääntyneille naisille. Näin
voimme välittää heille viestin, että kristityt ovat sisaria ja veljiä keskenään ja
rakastavat toisiaan Kristuksessa. Voimme voimaannuttaa näitä sisaria
enkeleiden kautta. Naiset ymmärtävät, että sisaret Suomessa välittävät
heistä ja rukoilevat heidän puolestaan.
Vinkki: enkeleitä on mukava askarrella yhdessä lasten kanssa.

➢ Askartele pieni enkeli, joka mahtuu kirjekuoreen.
Voit kirjoittaa taakse lyhyen tervehdyksen.
➢ Lähetä enkeli osoitteella Marttyyrien Ääni, PL 40,
00321 Helsinki 15.3.2019 mennessä
➢ Muistathan myös rukoilla Elsan ja Etiopian sisarten
puolesta.

