
USKOLLISET  PUSKAPAP-
PIEN KANNATTAJAT

Muutama viikko sitten sain käteeni pa-
perin, josta näkyi Puskapappityön tuki-
joiden nimet ja kannatustiedot. Minua 
puhutteli erityisesti se, että kaikki nämä 
vuodet, eli vuodesta 2000, monet uskol-
liset kannattajat ovat edelleen mukana, 
säännöllisesti, joka kuukausi antaen o-
man rahalahjansa tähän työhön. Vaikka

kuukausittain annettu summa olisi esim. 
20 euroa, se tekee 15 ssa vuodessa 3600 
euroa! Tässä työssä se on todella suuri 
summa ja sen avulla on voitu kouluttaa 
satoja evankelistoja. Emme osaa kyllin 
kiittää teitä, rakkaat yhteistyökumppa-
nit. Mutta siitä olemme varmat, että 
kaikkinäkevä Jumala on uskollisuuten-
ne nähnyt! Uskomme vakaasti, että siu-
naus on molemmin puolinen, sekä an-
taja, että vastaanottaja saavat ja ovat jo 
saaneet oman siunauksensa! KIITOS 
teille! Työ jatkuu ja haasteet, niin 
Tansa-niassa kuin Etiopiassakin, ovat 
vain li-sääntyneet. Vasemmalla teille 
kaikille kukkanen!                                           

Hevonen Boroon?                 
Evankelistojen työhön tarvitaan hevo-
nen. Joka paikkaan ei ilman sitä voi

Kenian Pohjoisrannikolla
 Päivi kertoo: Minulla oli mahdollisuus lä-
hettikolleegoiden ja kenialaisen pastorin  
kanssa käydä tutustumassa työhön, jota 
tehdään Malindin tuntumassa saavutta-
mattomilla kylillä. Kyläyhteisöt ovat ak-
tivoituneet ja perustaneet mm.kouluja, 
joissa usein on opettajana jonkun paikal-
lisen kirkon jäsen. Muutamat Nairobin 
kirkot ovat antaneet tukea esimerkiksi 
kattopeltien tai jalkapallojen muodossa.  
Oli ilo tavata myös lähetti, joka on jo 15 v. 
uurastanut muslimikylillä.  Hänen työnsä 
on avannut ovia ja kantanut hedelmää.  
Oli mahtavaa todeta, mitä näky ja 
uskollisuus saavat aikaan! 

1. Edelleen rauhan säilymisen puolesta Etiopiassa ja naapurimaissa.

2. Kenian pohjoisrannikon työn puolesta. Julian puolesta joka siellä on työssä.


3. Evankelistat Borossa. Saimme raportin ja monia vaikeuksia on. Pieksämistä, vankilaa, uhkausta ja kiristystä.


4. Hararin alue. Siellä on haasteena suuri muslimiyhteisö, jonka parissa ei ole ollut kovinkaan paljon evan-kelioimista. Paljon on nuoria miehiä huumeiden orjana, eikä kukaan ole heitä auttamassa.


  Kiitosaiheet
1. Hyvä Hararin seminaari.

2. Varjelus jälleen kaikilla makoilla.

3. Uusia seurakuntia syntyy Boron alueelle.


Rukousaiheet

 Puskapappien kouluttajat Sam ja Päivi Tuokkola
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mennä. Ratsun saa suhteellisen edulli-
sesti, eli noin 350-450 eurolla. Jos asia 
kiinostaa niin ota yhteyttä!

29.05    Oulussa lähetysjuhla.  
22.-25.6 Keuruulla konferenssissa 
03.07    Haapavedellä lähetyskokous. 
31.07     Oulainen. 
07.08    Haukipudas ja Ii. 
14.08    Lohjalla. 
21.08    Kälviällä lähetysjuhla 

Tuokkoloiden kesäkierros 
Tervetuloa!



KUVAKOOSTE  SEMINAARIMATKALTA  HARARIIN  HUHTIKUUSSA
Vas. Päivi yhdessä muslimityttöjen 
kanssa. Harar on muslimien kol-
manneksi tärkein kaupunki Mekan 
ja Jerusalemin jälkeen. Oik. Arabi-
kielinen juliste. Alla neljä kuvaa se-
minaarista. Opetimme siellä mm. 
Pastorin työtehtävistä (Sami), Lä-
hetystyön tärkeydestä (Päivi) ja 
Raamatun Tulkinnan Perusteista 
(Solomon Getachew). Niiden alla 
kuvia Hararin vanhasta kaupun-
gista. Kaupungin historia ulottuu 
yli 900 vuotta takaisin päin.

  Alla kuvia Päivin matkalta Pohjois-Kenian rannikko-alueelle (toukokuu), jossa on aloitettu työtä saavuttamattomilla alueilla.

Vas. Julia, joka on ollut yhden Nairo-
bin seurakunnan lähetti alueella jo 15 
vuotta. Alla. Päivi ja Anne Sorila pai-
kallisessa muodissa. Oik. yllä “opetta-
jan huone”. Oik. alla koululaiset luo-
kassaan puun alla. Penkkeinä heillä on 
puun runkoja ja edessä pieni liitutaulu. 


