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H ä n  o n  y l ö s n o u s s u t  j a  e l ä ä !

Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaiki!e luodui!e. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mut-
ta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Markus. 16:15,16

LähikuUkaus ien  
tapahtumia  et iop iassa  

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ ! 

Viime viikon vaihteessa olimme Awas-
salla haastattelemassa Boron evankelis-
toja. Paikalle oli saapunut 3 (kuvassa va-
semmalla) alueen johtavaa evankelistaa. 
He kertoivat siitä miten Jumalan Sana 
kirjaimellisesti pitää paikkansa tänä 
päivänä. Tässä pari pikku välähdystä 
siitä mitä kuulimme:

Boron kylällä eräs imaami päätti häiritä 
kirkon toimintaa aikoen rakentaa 
moskeijan kirkon viereen. Seurakunta 
rukoili. Imaamin vaimo sairastui kol-
men päivän päästä. Sairaalasta ei saatu 
apua, eikä muualtakaan. Viimein vaimo 
tuotiin  kirkkoon. Rukous Jeesuksen 
nimessä paransi hänet. Moskeijahanke 
katosi. Imaami ja 7 muuta tuli uskoon. 
Kiitos Jumalalle hänen avustaan.  

Toinen evankelista kertoi, että 39 kotia 
on nyt avannut ovet, jotta hän menisi 
sinne kertomaan Jeesuksesta. Sana kier-
tää Jumalan tekemistä ihmeistä. Ihmi-
set ovat uteliaita kuulemaan lisää. On 
todella rohkaisevaa, mitä noilla seuduil-
la on juuri nyt tapahtumassa.

Mene niin kauas kuin 
pippuri kasvaa!

Tuttu sananparsi lapsuudesta. Ruusupip-
puri (alla) kasvaa Etiopiassakin lähes joka 
kolkassa. Evankeliumin työn yksi tavoite 
on mennä joka kolkkaan, missä Jeesuksen 
sovitustyöstä ei ole vielä kerrottu. Pääsiäi-
sen suuri ilosanoma on matkalla Boron a-
lueella rohkaisevalla vauhdilla. Viime loka-
kuussa alkanut 20 evankelistan työ on 

saanut jo noin 750 ihmistä vakuuttuneeksi 
siitä, että Jeesusta kannattaa seurata!          
Ja matka jatkuu ... Cokosa on uusi alue ja 
sen jälkeen, suunnitelman mukaan, syrjä-
tietä jatketaan eteenpäin...aina niin kauas 
kuin pippuri kasvaa! Ja sehän kasvaa kaik-
kein syrjäisemmilläkin alueilla.

Jumala toimii monin eri tavoin
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Mitä Missä Milloin?



Ihmiskunnan suurin uutinen kautta aikojen on se, että 
Golgatan ristillä sovitettiin kaikkien ihmisten synnit

astori Abera Teferin näky sie-
lujen voittamisesta rohkaisee 
monia evankelistoja työhön 
Taivaan Valtakunnan hyväksi. 

Kovien haasteiden ja koettelemusten 
kautta on suuria voittoja saatu ja nyt 
ollaan myös suuntaamassa uusille alu- 
koskemattomille

eille. Jumalan avulla mahdottomuudet 
muuttuvat täysin mahdollisiksi! 

Pääsiäisen sanoma vapauttaa       
Tämän viikon sanoma on Jeesuksen 
kärsimyksen, kuoleman, mutta ennen 
kaikkea ylösnousemuksen voiton sano-
ma. Lähetystyön toiminnan ydin nou-
see tästä uutisesta. Jokaisen ihmisen 
syntikysymys on ratkaistu Golgatan 
ristillä. Kaikille on tarjolla ilmaiseksi 
pelastus. Tarvitaan vain niitä, jotka vie-
vät tätä toivon sanomaa sinne, missä 
ihmiset eivät ole siitä vielä kuulleet. E-
räs Boron alueen vasta uskoontulleista 
esitti suuren kiitoksen siitä, että he, i-
käänkuin syrjään unohdetut ihmiset, o-
vat nyt saaneet kuulla ihmeellisen Ju-
malan rakkauden ilosanoman. Sanoin-
kuvaamaton vapaus ja ilo on täyttänyt 
heidät. Hekin haluavat kertoa tästä 
uudesta pelastuksesta kaikille!

P

PÄIVI  OPETTAMASSA 
Viime viikon Päivi oli Addiksessa, Berea 
School of Theology -Raamattukoulussa 
opettamassa  Jeesuksen elämää tutkivaa 
kurssia 16 innokkaalle Diploma-opiskelijalle.   
Vaikka englannin kieli tuo oppilaille oman 
haasteensa, ahkeralla opiskelulla ja yhteis-
työllä selvittiin.  Opiskelijat tulevat eri puo-
lilta Etiopiaa opiskelemaan kahdeksi vuodeksi  
ja palaavat opintojen loputtua omiin seura-
kuntiinsa palvelemaan pastoreina tai evanke-
listoina.  Tällä uudella kurssilla opiskelee 
myös kolme naista.  
Haasteena on saada raamattukoululle lisää
kirjoja sekä kopiokone, joka auttaisi opettajia
materiaalin monistamisessa.  Ota yhteyttä, jos 
haluat tukea näissä asioissa!

1. Että rauha säilyisi edelleen Etiopias-sa.

2. Boron ja Cokosan alueen evankelis-tojen puolesta. Voimia tarvitaan niin sielun, hengen kuin ruumiinkin 
puolesta. 

3. Evankelistojen perheet, erityisesti kouluja käyvät pienet lapset. Joissa-kin paikoissa heitä sorretaan usko-vien vanhempien tähden.

4. Tämän vuoden 20 uutta evankelis-taa on tarkoitus lähettää lokakuussa kokoaikaiseen työhön. Uudet alueet tulevat olemaan Cokosasta eteen-päin ja Alaban alueella Awassan pohjois puolella.

Kiitosaiheet
1. Uusi raportti kertoo, että herätys jatkuu ja rukouspiirejä syntyy.

2. Aberran flunssa on ohi ja työ jatkuu.
3. Boron kirkon alueelle on rakenteilla vesikaivo. Se palvelee koko kylää. Kyläläiset ovat ihmeissään tästä rakkauden teosta.  Erityisesti se helpottaa naisten arkirutiineja.

Rukousaiheet

Puskapapit Päivi ja Sam Tuokkola

Kälviän ompelupiirin kannattama evanke-
lista sisar (alla) on myös sielujen voittaja. 
Sisarilla on noilla alueilla erityinen kutsu 
voittaa toisia naisia Kristukselle. Alistetut 
naiset kokevat kaksinkertaisen vaputuk-
sen. Usein kotona alistetut ja ja pelon vai-                   
vaamat naiset              tulevat                   
kysymään us-                kovien 
naisten ilon                    ja vapau-
den syytä.


