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Rukousaiheet

TOUKOKUUSTA ELOKUU-
HUN VAUHDILLA!

Niin se aika lentää. Tuntuu kuin vain 
hetki sitten olimme pakkaamassa tava-
roita Suomi-matkaa varten ja nyt olem-
me jo takaisin Debressä purkamassa 
laukkuja Suomesta tulon jälkeen. Kolme 
kuukautta meni vauhdilla. Mutta todella 
paljon on tapahtunut jälleen kesän aika- 
na. Ville-poikamme perhe vieraili Suo- 

messa heti kesäkuun alussa ja saimme 
kolmen vuoden tauon jälkeen olla 
koko perhe koolla pari viikkoa. Walter 
pojan perhe onkin ollut Suomessa 
talven. 12 henkilöä täytti kesäkotimme ja 
pirtissä ääntä ja elämää riitti. 

Konferenssiin matkasimme taas ja olim-
me mukana lähettiolkkarissa puskapap-
pityötä esittelemässä. Heinäkuun lomai- 
limme ja elokuussa kiersimme  kannatta-

                      Viestejä Etiopiasta                       
Juuri ennen matkaamme toukokuussa, 
pyysin Pastori Aberraa toimittamaan pari 
kyselyä Boron evankelistoille: 1) Miten 
seurakunnat ovat siellä kasvaneet? 2) 
Onko ollut mitään vaikeuksia?
   Ensimmäiseen kysymykseen saimme 
tarkat luvut kaikista rukouspiireistä niistä 
henkilöistä, jotka oli kastettu ja liittyneet 
seurakuntiin tai rukouspiireihin. Yhteen-
sä heitä oli 693!  Kiitos Jumalalle!
   Toiseen kysymykseen vastaus oli, että 
on ollut vaikeuksia; joitakin oli pieksetty, 
toisia uhattu. Yksi oli ollut 3 päivää 
vankilassa jne… Mutta raportin loppuun 
kaikki liittivät sanat: Emme pelkää, jat-
kamme edelleen, ihmisiä tulee uskoon!

1. Edelleen rauhan säilymisen puolesta Etiopiassa ja naapurimaissa.

2. Uuden puskapappiryhmän lähettä-misen puolesta. Tarkoitus on lähet-tää tänä vuonna 10 uutta evanke-listaa kentälle. Vielä tarvitaan lisää kannatusta evankelistoille. 


3. Kannatusasia: Yhden evankelistan kannatus on 35 euroa kuussa. Sitä tarvitaan kolmen vuoden ajalle. Sitten evankelistan tulee pärjätä ilman ulkomailta tulevaa kannatus-ta. Viime vuonna saimme 20 evan-kelistalle kannatuksen. Nyt rukoi-lemme samaa 10:lle evankelistalle.

4. Tuokkoloiden työlupa prosessin puolesta.


     Kiitosaiheet
5. Varjelus jälleen kaikilla matkoilla.

6. Hyvä ja virkistävä kesä. Iloitsimme erityisesti perheestä ja ystävistä, sekä myös monista uusista puskapappien ystävistä.


7. Uuden työvuoden puolesta, että olisimme oikeaan aikaan oikeassa paikassa kannustamassa ja rohkai- semassa. 


ja seurakuntamme. Siinä se aika vilahti 
nopeasti! Hyvät muistot jäivät!



KUVAKOOSTE  SUOMEN KESÄSTÄ

Suomen metsiä on ilo katsella, hyvin hoidetut kasvavat hyvin.

Kesä on ennen muuta läheteille rak-
kaiden ihmisten tapaamista. Oikeal-
la kuvassa Sofia, jota olette kanta-
neet esirukouksissanne. Tällä het-
kellä hän voi hvvin ja sairaus on voi-
tettu. Kiitos Jumalalle ja kaikille 
teille! Walter-poikamme perheineen 
pääsee palaamaan omalle lähetys-
kentälle Albaniaan syyskuun alussa. 
Alla: Päivi pyöräilemässä kauniissa 
Suomalais-maisemassa, rypsipellon 
kukoistaessa parhaillaan. Kesän kuk-
kaloisto on aina niin kaunis Suomen 
suvessa. Sen alla: Sam nauttii järvellä 
hiljaisen sähkömoottorin liikuttaes-
sa venhettä pitkin hämäläisiä vesis-
töjä. Ihanat puhtaat Suomen järvet.

Pikku Kaarina oli ihastunut kukista!

Kesän aikana meillä oli mahdollisuus seu-
rata kauran kasvua pihan edustalla avau-
tuvilla pelloilla. Keväällä vaaleanvihreät ja 
hennot taimet kurottivat kohti valoa ja kas-
vu oli todella nopeaa. Keskikesällä sitten 
kasvu hidastui ja väri alkoi muuttua niin, 
että elokuussa vilja oli jo kullan keltaista ja 
valmista leikattavaksi. Mieleen nousi Jee-
suksen sanat leikattaviksi vaalenneista 
vainioista. Juuri ennen kuin kohosimme 
taas siiville, Päivin serkku tuli puimaan 
viljavainiot. Tehokkaasti ja nopeasti. Onko 
niin, että hengellisessä mielessä nyt on 
aika suureen sadonkorjuuseen. Etiopiassa 
puskapappirintamalla koemme nyt jotain 
tälläistä! Kiitos teille esirukouksistanne!

Vesille venosen mieli…sähkömoottorin hiljaisessa kyydissäKesällä tapasimme paljon ystäviä: Tässä Etiopian työtoverit.

“Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.” Joh. 4:35



  KUVIA  SUOMIKIERROKSELTA
Oikealla: Oulun pastori Hannu Orava toivotta-
massa meitä tervetulleiksi Suomeen toukokuun 
lopussa. Kauniiden kukkien kera. 
Alla: Konferenssissa olimme mukana lähetys-
olkkarissa. Ystävien tapaaminen konfassa on 
aina odotettu ja iloinen tapahtuma.
Alla oikealla: Haukipudas ja Ii ovat mukana 
kannattamassa puskapappeja Etiopiassa. Täs-
sä pastori Raino Ojala, innokas lähetysmies. 

Muut kannattajaseurakunnat ovat Haapavesi, 
(Päivin kotiseurakunta), Kälviä, sekä Lohja. 
Kiitos teille kaikille kannatuksistanne ja ennen 
muuta esirukouksistanne - ne kantavat!

Yllä: Oulaisista Marjatta ja Mirjami Koskela, yh-
dessä Oulaisten ystävien kanssa ovat mukana Bo-
ron vesikaivohankkeessa. Mirjamin 90-v. muista-
miset ohjattiin Etiopiaan. Oik. Kälviän srk. ja om-
pelupiiri kannattaa Boron evankelistaa! Käsinu-
ketkin ovat puskapappien asialla. Alla: Lauluilta 
Laakkolassa, Päivin kotikylällä. 


