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Kulunut kuukausi meni todella nopeasti. Saim-
me tänne ystäviä Thunder Baysta, Kanadasta ja 
heidän kanssaan kiersimme täällä ja Itä-Afrikassa

LähikuUkaus ien  
tapahtumia  et iop iassa  

YSTÄVIÄ KANADASTA

Suuri ilonaihe myös Kanadan vierail-
lemme oli Borossa järjestetty kastejuh-
la. Se on jo toinen reilun kuukauden ai-
kana. Tällä kertaa kasteelle meni reilut 
20 kastettavaa. Cokosasta olisi tullut 
mukaan vielä 30 hiljattain uskoon tul-
lutta, mutta tällä kertaa ei kyytiä löyty-
nyt. Menemme sinne muutaman viikon 
päästä ja järjestämme siellä kastejuhlan.

Olimme varautuneet yöpymään vierai-
ttemme kanssa Boron lähellä olevassa 
Arbi Conan kylässä, mutta kova sade-
kuuro pakotti meidät palaamaan Awas-
salle. Lisäksi joku ryhmämme jäsenistä 
sai vatsataudin ja katsoimme parhaaksi 
palata kotiin. Kotimatkalla meitä vas-
taan tuli armeijan erikoisyksiköitä vii-
della maasturilla. Punaiset baretit pääs-

sä tuima-ilmeiset sotilaat ajoivat kovaa 
vauhtia juuri sinne mistä olimme tul-
leet. Alueella on ollut levottomuuksia 
ja oli varmaan johdatusta, että tulimme 
pois ajoissa ennen hässäkkää. 

Maaliskuu

Lähettipäivät 
Turkissa kuun lopussa
Afrikan ja Lähi-Idän lähetit tapaavat 
toisensa Turkissa maaliskuun viimeisellä 
viikolla. Mukava päästä rakentumaan ja 
virkistymään yhdessä. Evaluaatio Boron 
tilanteesta 15-17.3 Awassalla. Päivi 
opettaa Addiksen Raamattukoululla 
saman viikon.

Huhtikuu

Seminaareja
Kaksi seminaaria. Toinen Cokosalla kuun 
puolessa välissä ja toinen Hararissa kuun 
lopussa. Siellä myös kokoussarja ulkona.

Toukokuu

Seminaarit ja opetusta Addiksessa
Samilla opetus Addiksen raamattukoululla. 
Zelalem pitää kaksi seminaaria Jimmassa

Borossa jälleen kastetilaisuus
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Mitä Missä Milloin?



Jumalan Sana on kaiken lähtökohta. Se kestää 
ja saa aikaan pysyvää muutosta parempaan!

erätys menee edelleen voimal-
lisesti eteenpäin Boron alueel-
la. Uudet evankelistat ovat ah-

kerina Herran elopellolla. Työn organi-
sointi ei ole aina helppoa.

Koordinaattori Betanye vauhdissa 
Sitä vaikeaa hommaa hoitaa erinomai-
sesti entinen Imaami, Betanye, joka tu-
li noin 17 vuotta sitten uskoon ja on täl-
lä hetkellä South Porcupinen ( Kanada)
kokoaikaisesti kannattamana tässä tär-
keässä työssä (kuvassa oikealla). Hän 
vierailee kaikkien evankelistojen luona 

ja auttaa heitä rukousryhmien hoitami-
sessa ja seurakuntien perustamisessa. 
Pian alueelle syntyy uusia seurakuntia 
ja niiden syntyvaiheessa tarvitaan pal-
jon apua monenlaisten käytännön asi-
oiden järjestämisessä. Betanye järjestää 
myös kastetilaisuudet alueen monilla e-
ri paikkakunnilla. Häneltä saamme ai-
na tarkat tiedot miten paljon uusia us-
kovia on syntynyt rukouspiireihin. Pa-
rin viikon päästä menemme Awassalle 
haastattelemaan häntä viime viikkojen 
tapahtumista ja miten alueella on pär-
jätty levottomuuksien keskellä.

Muistakaa erityisesti rukouksin Betan-
yea tässä tehtävässä. Monissa eri olo-
suhteissa yöpyminen on haastavaa ja 
voimia kuluttavaa. Mutta intoa se ei 
ole sammuttanut. Eikä hymyä!

Duis montes tellus lobortis lacus 
amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id 
praesent fermentum placerat tempor. 
Curabitur auctor, erat mollis sed fusce, 
turpis vivamus a dictumst congue 
magnis. Repellat orci sollicitudin amet 
eget erat et, sem cum, ultricies 
sollicitudin amet eleifend dolor nullam 
erat, malesuada est leo ac. Varius 
natoque turpis elementum est. 
Repellat sollicitudin amet.

H

“Ja tämä valtakunnan 
evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa 
maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten 
tulee loppu.”

Matteuksen Evankeliumi
vuoden 1938 käännös, luku 24:14

1. Että rauha säilyisi nyt Etio-
piassa ja työaika voisi jatkua hedelmällisenä

2. Boron ja Cokosan alueen 
kristittyjen puolesta. Siellä on 
ollut levottomuuksia myös.

3. Ensi sunnuntain kokoukset jossa olemme mukana perhepäivässä Kalitissa Addis Abebassa.

Kiitosaiheet
1. Varjelus Kanadalaisten vieraiden kanssa viimeisellä Boron 

reissulla.

2. Herätys jatkuu edelleen noilla alueilla. 

3. Ystävämme toivat mukanaan suuren siunauksen. Monta juttua on korjattu!

Rukousaiheet

Borossa saimme kuulla hyvää opetusta 
Gerry Friesenin jakamana. Hengen hedel-
mät oli hänen aiheenaan ja opetus sopi 
meille kaikille, vastakastetuille uusille ja 
meille vanhoille uskoville!

Puskapapit Päivi ja Sam Tuokkola



Helmikuussa  2016

Kuvakooste ja Tervehdys 

Borosta

Vieraiden kanssa Tanzanian puistoissa


