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  Hevoskauppojen Salaisuudet
Sattuneesta syystä olen alkanut perehty-
mään hevoskauppojen salaisuuksiin. Kuten 
yleisesti on tiedossa, hevosen ikä voidaan 
melko tarkasti arvioida hampaiden kulumi-
sen asteesta. Mutta siinäkin tarvitaan koke-
musta ja tarkkaa silmää. Etiopiassa olemme 
nyt hankkimassa kahta hevosta Boron alu-
een evankelistojen Esimiehille. He tarvivat 
vahvoja hevosia, kun matkat eri kylille voi-
vat olla jopa 60-70 km päässä. Ja sinne on 
vain kaksi mahdollisuutta päästä: Jalan tai 
hevosen selässä. Jos esimiehellä on kym-
menen tai 20 rukouspiiriä kierrettävänä, 
niin vaihtoehdoksi jää vain tuo jälkim-
mäinen. Siksi nyt ollaan hevoskaupoilla :)

       Rukousaiheet
1. Edelleen rauhan säilymisen puolesta Etiopiassa. Levottomuuksia on ollut viime kuukausina eri puolilla maata.


2. Uuden puskapappiryhmän lähettä- misen puolesta. Tarkoitus on lähet-      tää tänä vuonna 10 uutta evankelis-    taa kentälle. Edelleenkin tarvitaan li-   sää kannatusta evankelistoille. 

3. Kannatusasia: Yhden evankelistan kannatus on 35 euroa kuussa. Sitä tarvitaan kolmen vuoden ajalle.


4. Meidän henkilökohtainen tilanne, et-     tä Jumala saa johdattaa selkeästi lä-     hitulevaisuuden tilanteissa.

5. Seminaari ensi viikolla Alabassa.


     Kiitosaiheet
6. Varjelus Itä-Afrikan matkoilla.

7. Kastejuhla tulossa ensi maanantaina. Kasteelle on menossa noin 200 ihmis-   tä Rift-Valleyn ja Boron alueelta.


8. Tansanian seurakuntien omavastuu!


Tansania OBS:llä hienoja juttuja
Eilen tulimme takaisin Itä-Afrikan reis-
susta. Päivi oli mukana Keniassa Fidan 
Strategiaseminaarissa ja minä matkustin 
Arushaan, jossa tapasin Elias Simonin ja 
Johanseni Felisianin. Keskustelimme 
uudesta kolmivuotis-suunnitelmasta. Oli 
mahtava kuulla viime vuoden lopun ja 
tämän vuoden alun seminaareista. Edel-
leenkin Tansaniassa puskapappikoulu-
tus on tosi vireää. Tämän vuoden aika-
na he ovat jo pitäneet 21 seminaaria ja 
vielä loppuvuodellekin on suunnitel-
missa 6 seminaaria maan eteläosaan. 
Kun huomioidaan koko vuoden bud-
jetti seminaareja varten, eli 2500 e, niin 
ei voi muuta kuin todeta, että vastuu 
paikallisilla seurakunnilla on jo todella 
kunnioitettavan suuri. Alunperinkin 
näillä seminaareilla on ollut tähtäimes-
sä, että ne pidetään kokonaan paikal-
listen varoilla. Nyt ollaan lähellä sitä.

Tämä kuva on otettu kolme vuotta sit-
ten Tansaniassa. Silloin teimme kolmi-
vuotissuunnitelman puskapappisemi-
naareja varten. Mahtava oli todeta, että 
kaikki on mennyt paremmin, kuin mitä 
silloin suunniteltiin. Jälleen teimme 
uuden kolmivuotissuunnitelman 
vuosille 2017-2020 alkuun. Sen mukaan 
vuosittain siellä pidetään noin 20 semi-
naaria, joissa tullaan kouluttamaan noin 
600 uutta evankelistaa. 

Sadeaika alkaa olla lopuillaan
Luonto on taas rehevimmillään kun 
sadeaika on lopuillaan. Hyvä uutinen 
on se, että sateet ovat olleet suunnil-
leen mitä niiden pitäisikin olla. Kuu-
limme, että tulossa on hyvä viljasato. 
Teff, joka on eniten viljelty kasvi, ja 
josta tehdään kansallista ruokaa, inje-
raa, on nyt menestynyt hyvin ja sen 
puolesta maa voi olla kiitollinen Juma-
lalle. Myöskin kukkaloisto ja luonnon 
vehreys virkistää ihmisten mieliä.



KUVAKOOSTE,  SYYSKUU
Vas.: Työlupa prosessi kesti kol-
me päivää. Sen ohessa sitten in-
jera päivällinen maistui Dawitil-
le ja Päiville.  
Vas. alla: Heti kohta saavuttu-
amme maahan pääsimme mu-
kaan tuplahäihin. Hienot oli 
juhlat ja ne kestivät pitkään :)
Oik.: Yön kuningatar tervehti 
meitä taas tullessamme takaisin 
Debreen. Samoin lintu, joka 
pesi aivan kotimme terassin 
edessä olevassa kapokki-puussa. 
Kotoisalta tuntui lintujen laulu 
ja kukkien tuoksu. Sadeaika on 
ohitse ja luonto on kukoistaa.  

Vas. Kumppanikirkon, Etiopian Guenet Kirkon 
uusi raamattukoulurakennus on aivan entisen 
vieressä, mutta sen vuokra on huomattavasti 
edullisempi. Olemme luvanneet taas tämän 
lukukauden aikana auttaa raamattukoulua OBS-
tiiminä opettamalla eri kursseilla. Kesän aikana 
Zelalem oli ollut mukana opettamassa siellä, 
kun  puskapappiseminaareja ei silloin ollut.
Oikealla: tämä evankelistaryhmä on Kokotan 
alueelta, joka sijaitsee noin 25 km Borosta itään. 
Koitamme saada tästä ryhmästä nyt seitsemän 
evankelistaa kentälle lokakuun aikana. Tarvit-
semme siinä esirukousta ja taloudellista kan-
natusta. Kokotan alue on 99% muslimiväestön 
asuttamaa, ja siellä on nyt ovet auki.

Yllä kuvat Uuden Vuoden vierailusta entisen apulaisemme Aiyanlesh,n luona. Vuosi on nyt 2009 ja se alkoi 11.9. meidän aikaa.


