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MARRASKUUN 28. 2016

PUSKAPAPIT
2016
Ruohonjuuritason Raamattukoulutusta Vuodesta 2000
Worship-kurssi Addiksessa

Adillon Graduation
Viime viikon lauantaina oli suuri juhla
Adillossa, kun noin kahden vuoden opiskelu-urakka oli ohi ja vietimme valmistujaisjuhlaa. Mukana oli n. 30, jotka
saivat sertifikaatit. Oppilaista nuorimmat olivat vain hiukan päälle 20 vuotiaita. Mutta mukana oli myös pariskunta
joka on ollut jo naimisissa 53 vuotta.
Mies sanoi, että hän meni naimisiin 40
vuotiaana, joten siitä voitte sitten laskea minun ikäni!
Pastori Abera Teferi, yhdessä paikallisen pastorin kanssa, jakoivat todistukset ja minä sain kunnian pitää juhlapuheen. Puhe perustui Kuningas Daavidin
rukouspsalmiin 86. Sen rohkaisemina
sitten siunasimme oppilaat tehtäviinsä. Lopuksi nautimme kunnon juhlaaterian. Valitettavasti Päivi ei nyt päässyt mukaan Tansania-matkansa vuoksi.

Pari viikkoa sitten olimme taas pitkästä aikaa opettamassa Addiksen
raamattukoululla Diploma oppilaita.
Tällä kertaa kurssi, jota opetimme oli
Worship kurssi. Tiettyjä haasteita se
asetti meille opettajille, kun Etiopialainen musiikki on niin totaalisesti erilaista, kuin meidän länsimainen musiikki. Mutta hyvin siitä selvittiin ja hauskaa oli meillä kaikilla kun oppilaat pitivät näytetunteja esittivät omaa ylistystä.

Tässä kuvassa seminaarin iäkkäimmät
osanottajat. Molemmat ovat vielä aktiivisesti voittamassa sieluja Adillossa!

R u k o u s a ih e e t

Rauha on palannut Etiopiaan

- Päivillä menossa se
minaari Nairobissa. Varjelus matk
oille.
-Adillon valmistuneid
en evankelistojen puolesta niin, et
tä heille saadaan
kannatus ensi vuoden
alusta ( 7 ).

Viimeiset pari viikkoa on ollut hyvin rauhal- -Rukousaiheena se
, että jo vihlista koko maassa. Poikkeustila jatkuu vielä
doinkin saisimme In
ternetin
eikä sen lopettamisesta ole ollut puhetta en- toiminaan
kunnolla. Kurja ajaa
nen määräaikaa (6kk). Kävimme yhden yön aina
Addikseen jos halua
a katLanganon Sabanassa ja matkalla näimme
soa esim. pankkisivuja
.
poltettuja autoja ja yhden teollisuusrakennuksen. Tilanne oli siis ollut todella hälyyt- -Myöskin Boron alu
een evantävä. Matkustin vielä viime viikolla Awassal- kelistat pyysivä
t muistamaan.
le ja Alabaan, ja tilanne noilla alueilla, jotka Sadeaika vie
lä jatkuu, vaikka
olivat levottomuuksien keskuksia, on nyt ai- sen pi
täisi olla jo ohi. Esim
.
van ennallaan. Mutta vielä kärsimme inter- ka
ivohanke edelleen od
ot
netin puutteellisesta toiminnasta, tai sen kotaa valmistumistaan.
konaan puuttumisesta (nyt 3. päivää!) Face
Book, WhatsUp ja muut Somet eivät toimi!
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Saimme tilaisuuden
olla Langanolla
pari päivää. Rentoutu
mista ja lepoa!
Viljasato on hyvä jok
a puolella!
Rauha maassa! … Ja
joulu lähestyy :)

KUVAKOOSTE, MARRASKUU 2016
Vas: Adillon Graduation juhlasta. Iloinen juhla vietettiin
lauantaina 26.11.16. Näistä oppilaista myös 7 on lähdossä
evankeliumin työhön ensi vuoden alusta. Alla kaksi kuvaa:
Boron evankelistat tulivat viime viikolla Awassalle ja antoivat raportin. Yhteensä nyt on 1350 uskovaa tuolla alueella!

Saimme pari
päivää rentoutua Langanon kauniissa maisemissa. Tapasimme
siellä vanhan tutun: Sarvinokan!

Yllä: Virrantasaajan täytyi antaa periksi kun
virta hyppi ylös ja alas viime viikolla. Onneksi mikää muu laite ei tuhoutunut! Vas: Adillon Graduation. Nämä nyt valmistuneet 7 oppilasta ovat lähdössä evankeliumin työhön
ensi vuoden alusta. Abera edessä toinen vas.
Alla pari kuvaa tällä viikolla meneillään olevasta paikallisten evankelistojen ja missionarien koulutustapahtumasta Addiksessa.
Oik: 28.11. olin opettamassa lähetyssaarnaajan elämästä, sen iloista ja
suruista, sekä haasteista. Nämä EGC
missionarit ovat istuttaneet jo hyvin
paljon kirkkoja erittäin vaikeille alueille.
Tällä viikolla he ovat Addiksessa saamassa rohkaisevaa opetusta “10-40”
toimintakeskuksessa. Lainaan erään
oppilaan sanoja: “Nämä tilaisuudet
ovat meille kultaakin kalliimpia: Saamme tavata veljiä ja sisaria, jotka ovat
samojen vaikeiden asioiden kanssa tekemisessä. Se antaa meille uutta näkyä ja voimaa jaksaa taas siellä kentällä arjen keskellä. Meitä on ahdistettu ja uhattu tappaa, mutta yhdessä
saamme intoa jatkaa eteenpäin.”

