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SABAT  BET GRADUATION
Yllä kaksi kuvaa perheseminaarin lopetta- 
jaisjuhlasta. Ryhmäkuvassa ovat kaikki ne 
pariskunnat jotka saivat todistukset. Kii-
tolliset pariskunnat menevät omille alueil-
leen ja opettavat seurakuntalaisia kristillisen 
avioliiton perusasioista. Perhetyöhön on 
suurta tarvetta tämän päivän muuttuvassa 
maailmassa.  Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun opetimme Gurage-heimon alueella. Pi-
dimme siellä myös kokouksen sunnuntaiaa-
muna ja ihmeeksemme sinne kaukaisen ky-
län kirkkoon saapui noin 400 - 500 ihmistä! 
Erityisesti iloitsimme kirkossa mukanaole-
vista nuorista ja sadoista lapsista. Pyhäkou-
lussa oli 300 lasta, jotka osallistuivat myös 
Jumalanpalvelukseen. 

Hyviä uutisia Tansaniasta
Helmikuun puolessa välissä tapasin 
Tansanian puskapappiopettajat Elias 
Simonin ja Johanseni Felisianin. Oli 
mahtava kuulla heiltä viime vuoden 
toiminnasta: Hyvin pienellä budjetilla 
he olivat pitäneet 25 seminaaria eri 
puolilla maata. Myös tälle alkaneelle 

vuodelle heillä on suunnitelmissa pitää 
noin 25 seminaaria. Monilla alueilla on 
jo pidetty myös valmistujaisjuhlia ja ilo 
on aina suuri noissa hetkissä.  Meille 
suurta iloa tuo myös se, että monet

näistä valmistuneista evankelistoista 
menevät alueille, missä ei vielä ole kirk-
koa ja istuttavat sinne kirkon. Näin työ 
Tansaniassakin laajenee maan jokaisella 
kolkalla. Tansanian kirkon johto arvos-
taa kovasti tätä työtä, jota siellä on jo 
tehty noin 17 vuotta. 

ETIOPIAN  KAHVI
Kahvi on kotoisin Etiopiasta, Kaffan 
maakunnasta. Kerrotaan, että eräs pai-
men teki havainnon, että hänen vuo-
hensa  olivat uskomattoman virkeitä 
kun ne söivät kahvipensaiden papuja. 
Siitä hän sai ajatuksen, että nuo pavut 
voisivat virkistää häntäkin! Ja sehän oli 
totta: Kofeiinin virkistävä vaikutus oli 
selvä. Näin syntyi kahvi. Terveydeksi! 

              RUKOUS -  JA KIITOSAIHEETRukousaiheena: Varjelusta taas tarvitaan monilla matkoilla niin Etiopiassa kuin 
Tansaniassakin. Mahtava työ Tansaniassa: Johdatusta sinne tämän vuoden semi-
naareihin. Felisianin ja Eliaksen puolesta edelleen. Ovat kovassa vedossa ja us-kollisia puskapappien kouluttajia. Perheseminaarin puolesta Addiksessa 3-4.3.17                                                                                             

Kiitosaiheena: Kaivo on vihdoin valmis Bo-                                                      rossa! Voimien keräystä Langanolla :)  Kiitos-                                                         
aihe myös varjeluksesta liikenteessä!



Langano-järvellä Anun ja Britan kanssa. Kuvakooste monista mielenkiintoisista kohteista siellä!

Langano- järvi on lähes ainut paikka Etiopiassa, jossa voimme käydä uimassa 
sen lisäksi, että voimme nauttia mahtavasta luonnosta. Linnut, ötökät ja 
kasvillisuus on hyvin monipuolista ja erikoista. Kun haluamme “ladata 
akkujamme”, menemme sinne yöksi tai kahdeksi, ja jälleen virkistyneinä 
voimme kohdata arjen haasteet. Ihmeellistä, miten parin päivän loma saa olon
                                         virkistyneeksi ja energiseksi!


