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PUSKAPAPIT
Marraskuu 2015           BORO SPECIAL

Menkää kaikkeen 
maailmaan ja 

julistkaa evankeli-
umi kaikille luo-

duille. Joka uskoo 
ja saa kasteen, on 

pelastuva. 
Markus 16: 15,16

Boron seminaari ja kastejuhla oli 
koko kylän huomion keskipisteenä

BOROSSA JO 83 UUTTA 
RUKOUSPIIRIÄ  JOISSA 

USKOVIA YHTEENSÄ 584!

18-22.11 VIERAILIN BOROSSA, MAHTAVIA UUTISIA
Evankelistat ovat olleet ahkeria Taivaan Valta-
kunnan työssä. 18 evankelistaa on tällä hetkellä 
sijoittunut Boron ja lähikuntien alueelle. En-
simmäinen kolmen kuukauden kannatus  (vuo-
den loppuun) saakka on heille annettu. Ovat to-
della kiitollisia, että näin työ on saatu mahdolli-
seksi ja kokopäivätoimiseksi. Jos tämä vauhti jat-
kuu niin viidessä vuodessa tavoitteeseen pääs-
tään reilusti. Kaksi evankelistaa on nyt pois al-
kuperäisestä tiimistä; yksi sai opiskelupaikan ja 
toinen muutti kauemmaksi täältä.

UUSIA..EVANKELISTOJA ON JO VALMIINA NOIN 
KYMMENEN ENSI SYKSYN RYHMÄÄN
Kahden paikkakunnalta muuttaneen evanke-
listan tilalle valitaan heti uudet ja he sijoittuvat 
hiukan kauemmaksi Boron eteläpuolelle. Mutta 
jatkokin näyttää hyvältä.  Valmiina lähtöön on jo 
noin kymmenen uutta nuorta miestä ja yksi nai-
nen. Heitä koulutetaan ensi syksyyn asti ja sitten 
jos  saamme kannatuksen, niin hekin pääsevät 
kentälle alkuperäisen suunnitelman mukaan 
etelään ja länteen Borosta.

PÄIVI MATKALLE TANSANIAAN JA KENIAAN
Päivi on juuri nyt Tansaniassa. Ensin oli Tazen-
gwassa graduation ja nyt on Darissa menossa 
rannikon työn palaverit. Sitten Keniaan!   ..... 

Niin minä Jumalan 
armahtavan laupeu-
den mukaan kehoi-

tan teitä, veljet, anta-
maan ruumiinne elä-
väksi, pyhäksi, Juma-
lalle otolliseksi uhrik-

si; tämä on teidän 
järjellinen jumalan-

palveluksenne. 
Room. 12:1
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Tässä kuvassa Vancouverin seurakunnan kannattamia evankelistoja. Toinen oik. on saanut 82 
jäsentä seurakuntaansa. Eikä muutkaan ole kaukana hänen vauhdistaan. Kiitos Jumalalle!

Marraskuussa kasteelle meni yhteensä 78 uskoontullutta. Iloa jakoi pikkulintu iloisella 
aamukonsertilla joka aamu!
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BOROSSA JUHLAT JA TYÖN SUNNITTELUA
Boron tämän syksyinen seminaari pidettiin 
18-22.11. Paikalle oli tullut seminaaria varten 
18 jo kokoaikaisessa työssä mukana olevaa 
evankelistaa ja yhdeksän uutta kanditaattia. 
Jälleennäkeminen oli riemullinen ja halauksia 
ja poskipusuja tuli niin, että piti välillä paik-
koja kuivata. Mukaan oli tullut myös eri ru-
kouspiireistä kasteellemenijöitä, yhteensä 78. 
Sen pitemittä puheitta lähdimmekin heti joen 
rantaan. Kastettavat lauloivat ja karkeloivat 
mennessään niin, että koko kylä tiesi miksi ja 
missä juhlat ovat. Paljon oli kansaa tullut mu-
kaan ihmettelemään tilannetta. Yleensä kaste-
juhlan aikana myös tulee ihmisiä uskoon. 
Nytkin kuulin kun Abera todisti kyläläisille 
Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen hankkimas-
ta pelastuksesta. 

PERUSOPETUSTA SEURAKUNTIEN HOIDOSTA
Kun seurakunnat ovat alkaneet kasvamaan 
näin nopeassa tahdissa, on hyvin tärkeää an-
taa evanelistoille perusopetusta seurakuntien 
hoidosta ja uusien uskovien huomioon otta-
misesta seurakunnan toiminnoissa. Tällä ker-

taa opetin heille aivan perusasioita Raa-
matun sanan tärkeydestä, rukouksesta, 
vastuunkannosta ja uhraamisesta. Näillä e-
väillä uudet seurakunnan jäsenet saadaan heti 
mukaan terveeseen seurakuntaelämään ja 
vastuunkantoon sekä hengellisestä että talou-
dellisesta tarpeesta. Aberra opetti myös sa-
moja asioita kertoen mielenkiintoisia ja uskoa 
lisääviä kokemuksiaan Jumalan mahdol-
lisuuksista ja Hänen uskollisuudestaan vuosin 
varrella. Noin kahdenkymmen vuoden aika-
na, jonka hän on tehnyt työtä muslimialueilla 
Zywaista etelään, yli 20,000 ihmistä on tullut 
uskoon! 

MUSLIMI-IMAAMIN AITO TUNNUSTUS
Kastejuhlaa seurannut paikallinen imaami 
kertoi evankelistoille olleensä hämmästynyt: 
Hän on ollut paikkakunnalla jo kymmenet 
vuodet, eikä koskaan heillä ole ollut vastaavia 
juhlia,  kukaan ei ole tullut heitä ulkopuolelta 
tervehtimään eikä kannustamaan. Ja nyt hän 
näkee tämän, jopa valkoinen mies on tullut 
kaukaa tätä tilaisuutta kunnioittamaan...Teillä 
taitaakin olla kunnon uskonto!

18.11.2015 pidetyssä kastejuhlassa oli kaikenikäisiä kasteellemenijöitä, 77 vuotias oli vanhin ja 11 vuotias nuorin
Kukka vai mikä? En tiedä, mutta oli 
todella hieno ja iso, noin 12 cm!

Reippaat otteet kastajilla

Kälviän evankelista on saanut pikku pojan

Aberra opettaa ja oppilaat ovat tarkkana

Aihetta juhlinataan on kun yli 500 on 
tullut uskoon hiljattain!
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Guenet kirkon (kumppanimme Etiopiassa) uusi General Secretary Dr. Selessie, oik. Väriloistoa luonnosta; hohtavan sinistä linnussa ja kirkuvan punaista kukassa, Awassa.

Ylinnä: Puutaidetta Langanolta Yllä: Addiksen Raamaatukoulun diplomakurssin kolme naista. 
Vas: Diplomakurssilla on nyt 17 oppilasta.  Alla vas: Briitta tuli ja meni taas. Kolme kuukautta 
vilahti nopeasti. Alla: Päivi mukana Tansanian Tazengwan Graduation juhlassa viikon vaihteessa.  
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