
PUSKAPAPIT 2016
Ruohonjuuritason Raamattukoulutusta Vuodesta 2000
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Jeesus: Minu!e on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
pää!ä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni... Matteus 28:18,19

TERVEISIÄ  ADILLOSTA

Viime viikolla oli Adillossa kolmas pus-
kapappiseminaari. Tällä kertaa opetim-
me raamatun tulkinnan perusteita (her-
meneutiikka) ja uuden seurakunnan is-
tuttamista. Oppilaat, 10 naista ja 15 
miestä, kuuntelivat hyvin keskittyneesti 
näitä heille hyvin ajankohtaisia asioita. 
Neljännen seminaarin jälkeen (syys-
kuussa 2016), he saavat sertifikaatit ja 
ovat valmiita perustamaan omat ru-
kouspiirit. Tärkeintä on nyt mahdolli-
simman pian saada heille kannatus.

Kuukausikannatus Adillon alueen evan-
kelistoille on noin 45 euroa kuussa. Sillä 
he tulevat toimeen ja hoitavat perheen 
huoltamisen. Summa ei ole suuri, mutta 
se auttaa heitä irrottautumaan kokoai-
kaisesti Jumalan Valtakunnan hyväksi 
tehtävään työhön. Motivaatio on jo nyt 
korkealla. Sen huomasimme tässäkin 
seminaarissa. Kiitos, että olette muka-
na rukoillen tässä uudessa haasteessa.

25 evankelistaa oppimassa raamattua
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Lapset ja lapsityö unoh-
dettu seurakunnissa...

Kyselimme nyt Adillossa ollessamme mi-
ten seurakunnissa hoidetaan lasten- ja 
nuorten työtä. Nuorille on järjestetty jotain,  
mutta valitettavasti lapset on unohdettu 
täysin. Lapsiin ei haluta sijoittaa sen kum-
memin varoja kuin aikaakaan. Siellä he is-
tuvat seurakunnan tilaisuuksissa aikuisten 
mukana, usein omissa ajatuksissaan ym-

 märtämättä aikuisten saarnoista ja ohjel-
mista mitään. Pastorit ja evankelistat kyllä 
tiedostavat tämän puutteen, mutta aikaa 
tai varoja ei ole tällä hetkellä panostaa 
lapsityöhön. Tulemme varmaan jatkossa 
puhumaan lisää tästä erittäin tärkeästä 
seurakunnan työmuodosta.

Monille alueen lapsille karu totuus on se, 
että heillä ei ole mahdollisuutta myös-kään 
koulujen käymiseen. Ehkä hädin tus-kin 
vaaditun kuusiluokkaisen peruskoulun he 
suorittavat. Sitten vanhemmat patista-vat 
heidät työhön. Vain hyvin harva voi jatkaa 
ylemmille tasoille.

Mitä Missä Milloin?



Jeesus Kristus on Rauhan Ruhtinas. Hänessä ihminen 
voi saada rauhan, joka käy yli ymmärryksen

aljon puhutaan siitä, onko Islam 
rauhan uskonto vai ei? Viime 
vuosien aikana olemme tavan-
neet paljon uskoontulleita mus-

limeja. Yksi asia on toistunut monissa 
heidän todistuksissaan. Ennen heillä ei 
ollut sisäistä rauhaa, vaan ankara lakiju-
mala vaati yhä tiukempiin suorituksiin 

niin rukousten, almujen kuin myös 
muiden rituaalien suhteen. Erityisesti 
naisille tilanne on ollut vaikea. Kun he 
ovat kohdanneet Jeesuksen henkilö-
kohtaisena Vapahtajanaan, tilanne on 
muuttunut täysin ja yksi selvä piirre tu-
lee esille heidän todistuksissaan. Vih-
doinkin he ovat saaneet kokea sisäisen 
rauhan. Se heijastuu heidän olemuk-
sestaan  ja kasvoiltaan. 

Jeesuksen nimen voima ...                 
Sisäinen rauha ei ole ainut mitä us-
koontullut ihminen kokee. Monissa e-
lämän eri tilanteissa he ovat kokeneet 
selvästi sen, miten Jeesus-nimessä on 
voima. Olemme kuulleet todistuksia, 
miten ympäristön pilkan ja paineiden 
alla uskovat ovat saaneet sisäistä voi-
maa Jeesus-nimen kautta. Pimeyden 
vallat väistyvät ja ilo täyttää sydämen.

P

VAIKEIMMILLE KENTILLE! 
Pastori Abera (ylh.vas.) kertoo noin 17 vuotta 
sitten alkaneesta muslimityöstään: Hän sai näyn 
Herralta mennä evankelioimaan Rift Valleyn 
alueelle, joka oli silloin noin 100% muslimien 
asuttamaa. Silloin monet pastoritoverit sanoivat 
hänelle, että se ei kannata! Siellä oli tehty työtä 
eri lähetysten ja lähettien kanssa jo kymmenet 
vuodet ja tulokset olivat olleet hyvin vaatimat-
tomat. Aberalle tarjottiin työyhteyttä ja palkkaa 
Addiksen suuren kirkon yhteydessä. Mutta hän 
oli saanut Herralta kutsun, joka sitten vei hänet 
alueelle, jossa työ todellakin on ollut hyvin 
haasteellista. Mutta Jumalalle on kaikki 
mahdollista. Nyt, noin 17 vuotta jälkeenpäin, 
uskoontulleita ja seurakuntiin rekisteröityjä on 
jo noin 30,000.

1. Edelleen rauhan säilymisen puolesta Etiopiassa ja naapurimaissa.

2. Adillon alueen evankelistojen puoles-ta, jotta heille saataisiin kannatus tä-män vuoden lokakuun alusta alkaen. 
3. Evankelistojen perheet, erityisesti kouluja käyvät pienet lapset. Joissa-kin paikoissa heitä sorretaan usko-vien vanhempien tähden.

4. Joissakin paikoissa Etiopiaa, erikoisesti Gambellan alueella lännessä, on ollut viime aikoina levottomuuksia.  Ihmishenkiä on menetetty.  

  Kiitosaiheet
1. Hyvä Adillon seminaari. Varjelus matkoilla ja paikan päällä.

2. Boron alueella herätys jatkuu ja seurakunnat ja rukouspiirit kasvavat
3. Virkistävät lähettipäivät Turkissa.

Rukousaiheet

 Puskapappien kouluttajat Sam ja Päivi 

Adillosta liikkeelle kaikkiin 
neljään ilmansuuntaan 

Tällä hetkellä puskapappityö on keskit-
tynyt erityisesti niille alueille, missä ih-
misten kaipaus elävän Jumalan puoleen 
on ollut voimakasta. Samaan aikaan kun 
Boron alueella        työ menee voimalli-
sesti eteenpäin,         uutena alueena on 
avautumassa toi-     nen mielenkiintoinen
alue Awasa järven    pohjoispuolella. Uu-
det evankelistat       ovat valmistautumas-
sa Uusille alueil-       le menoa varten. 25 
nuorempaa ja               innokasta evanke-
listaa haluaisi                  aloittaa työn he-
ti neljännen                       seminaarin jäl-
keen, eli tä-                        män vuoden 
lokakuusta % % alkaen. Ainakin 
viisi tai kym-                          nen voitai-
siin lähettää% %      jos kanna-
tus saadaan% %    heille kun-
toon. Tässä% %   tarvimme 
apua esiru-% %   kousten, ja  
myös käytän-                       nön tasolla!



KUVAKOOSTE LÄHETTIPÄIVILTÄ ANTAYASTA, TURKISTA HUHTIKUUN ALUSSA

Yllä: Mahtava vesiputous puisto 
Antalyan lähellä. Vas. oik. ja alla 
Rauniokaupunki Perge, jossa 
Paavali kävi ensimmäisellä 
lähetysmatkallaan. Tuhansia 
vuosia vanhoja, upeasti kaiver-
rettuja kiviä ja koristeita. 
Huomaa, myös risti löytyi!

Yllä vas. Antalyan vanhan kaupungin satamassa. Apostoli Paavali saapui tänne samaan satamaan. Yllä oik. Välimeren 
turkoosit aallot houkuttelivat uimaan, ja pitihän sitä käydä talviturkki sinne heittämässä. Alla vas. Lelukaupassa oli hyvä ko-
koelma Volkkareita ja Harrikoita. Yksi Harrikka matkasi Etiopiaan. Alla oik. Välimeren rannalta kerättyjä kiviä. Siinä on 
hiukan symboliikkaakin mukana! Lähettipäivät olivat hyvin virkistävät niin ruumiin, sielun, kuin hengenkin kannalta!


