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                            Uuden vuoden kuulumisia Etiopian puskapappityosta  

Valitettavasti oma tietokoneeni on nyt poissa pelista ja teen taman vuoden ensimmaisen kirjeen nyt 

lainakoneella, jossa ei ole suomalaista akkos- valikoimaa. A:n ja O:n pilkut ovat siis pois, mutta varmaan 

osaatte lukea kirjeen niista huolimatta. Helmikuun alusta pitaisi taalla olla jo toinen kone ja sitten taas 

kirjeet tehdaan tutulla tyylilla ja kaikki pilkut paikallaan. 

    

Uusi vuosi on jo hyvassa vauhdissa ja paljon on ehtinyt tapahtua tammikuun aikana. Olimme joulun ajan 

Will- poikamme ja hanen perheen luona Kanadassa ja palasimme Etiopiaan tammikuun alussa. Heti alkoi 

uuden toimintakauden suunnittelu. Ja nyt kuun lopulle tultaessa on jo ensimmainen seminaarikin 

pidetty, uudella alueella Kokosassa, joka sijaitsee lahella Boroa. 

        

Mukana seminaarissa oli alueen innokkaita uskovia nuoria, joilla on halu evankelioida omilla alueillaan ja 

perustaa aikanaan sinne seurakunta. Kokosa on noin 25 km Borosta tieta eteenpain, eli siihen suuntaan 

minne olemmekin toivoneet lisaa evankelistoja. Tavoitteemme on saada uusi 20:n evankelistan joukko 

mukaan kokoaikaiseen tyohon taman vuoden lokakuun alusta alkaen. Kuvassa ylla vas. on mukana 



muutamia evankelistoja Borosta rohkaisemassa ja kertomassa omista kokemuksistaan uusille 

kanditaateille. Alkaneen uuden vuoden aikana koitamme saada myos naille Kokosan alueen 

evankelistoille kannatusta, samalla tavalla kuin niille 20:lle jotka aloittivat kokotoimisen tyon Borossa 

viime vuoden lokakuun alusta.  

     

Alueen ensimmainen evankelista (kuva ylla) kertoi mahtavia asioita siita miten muslimit tulevat uskoon 

ja heratys leviaa vauhdilla.  Mutta kuulimme myos vastustuksesta, joka on odotettua monien tullessa 

uskoon muslimikylissa. Evankelistat kertoivat esimerkkeja siita, miten vastustus murenee kun Jumalan 

voima ilmenee ihmeiden ja merkkien seuratessa julistettua Sanaa.  

     

Ensimmaisen alueella pidetyn seminaarin kunniaksi teurastettiin lammas ja syotiin yhdessa juha-ateria. 

Kylla oli mahtava juhla ja ilo oli katsella evankelistojen motivoitunutta ja innokasta asennetta uuden 

tyon alkaessa.  

Talla hetkella Debre Zeitissa on periaatteessa kuiva aika menossa, mutta olemme saaneet viela sateita ja 

pikkuisia ukkoskuuroja monena iltana. Mennessamme Kokosaan, kuulimme etta Awassalla oli ollut 

edellisena paivana maanjaristys. 4,1 Richterin asteikolla oleva jaristys ei sinansa ollut suuri, mutta sai 

aikaan sen, etta esim. yliopistolla oppilaat menivat paniikkiin kun luulivat, etta sinne oltiin 

hyokkaamassa. Moni hyppasi ulos ikkunoista ja loukkasi itsensa.Yhteensa hallituksen raportin mukaan 

noin 70 ihmista oli loukkaantunut maanjaristuksen jalkeisissa paniikkitilanteissa.  



Pihallemme oli eksynyt eraana paivana kissan kokoinen otus, jota sanotaan kanavarkaaksi. Workku sai 

sen kiinni ja saimme hyvan kuvan tuosta pahamaineisesta kanojen tappajasta. Taalla meilla ei ole kanoja 

onneksi, muuten ne olisivat voineet tuhoutua tuon pedon paastessa niihin kasiksi. 

    

Jalleen kerran on Yon Kuningatar loistanut upeasti terassillamme muutaman paivan ja levittanyt 

ymparilleen mahtavaa tuoksua. Uusia nuppujakin on tulossa muutama, joten paratiisi- tunnelmissa 

ollaan sitten jatkossakin. 

Kuukauden rukousaiheet: 

Osa-aikainen opettajamme Dawid Duki menetti yllattaen vaimonsa sydankohtaukseen. Han oli vasta 

hiukan yli 40 vuotias. Muistakaa Dawidia nyt suuren surun ja koettelemuksen keskella. 

Uuden toiminta kauden alkaessa tarvimme viisautta missa ja million seminaareja pidetaan. Samoin 

varjelusta kaikilla matkoilla ja voimia usein hyvinkin vaatimattomilla alueilla tyoskennellessamme. 

Kanantusten saaminen lokakuun alusta alkavalle uuden 20:n evakelistan ryhmalle. 

Myoskin varoja ns. Perheseminaareja varten.  

Kiitosaiheet: 

Kokosan mahtava ensimmainen seminaari. Varjelus sinne matkustattaessa ja jokaisen seminaarilaisen 

uhrautuvasta ja innokkaasta asenteesta tulevia haasteita kohtaan. 

Heratys jatkuu Boron alueella. Uusi kastekokous on noin kuukauden paasta ja kasteelle on menossa noin 

sata henkiloa. 

Saimme jalleen joulun aikaan nahda meille rakkaita lapsia ja lastenlapsia. 

 

 

 


