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Kiitollisella mielellä 
Joulu on ennen muuta ilon, rauhan ja rakkauden juhla. Itse asiassa, jo 
Enkelin viestissä paimenille ensimmäisenä jouluyönä, esiintyy nuo samat 
sanat: … Enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansalle…  Jumalan on kunnia korkeuksissa, 
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.“ (Luuk.2:10,14).  Kulu-
neen vuoden aikana olemme saaneet iloita monista asioista puskapappi- 
rintamalla Tansaniassa ja Etiopiassa. Ilon aiheena on ennen muuta se, 
että sadat ihmiset ovat tulleet tuntemaan Joulun Herran, Jeesuksen 
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henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Monet heistä ovat myös 
kokeneet parantumisen ja sisäisen rauhan monien vaikeuksien 
ja pelkojen väistyessä heidän elämästään.   

Boron Evankelistat…  
Aivan erityisen ilonaiheen olemme kokeneet, kun olemme seu-
ranneet reilu vuosi sitten kokoaikaiseen työhön lähetettyjen 
evankelistojen työtä. Viimeisen raportin saimme heiltä muuta-
ma viikko sitten Awassalla. Heillä oli tarkat merkinnät siitä 
mitä on tapahtunut. Kirjanpidon mukaan tällä hetkellä siellä 
on 165 rukoussolua, joissa on 1350 uskovaa. Viiden vuoden ta-
voite (5000 uutta uskovaa) on lähtenyt hyvin vauhtiin jo nyt 
ensimmäisen vuoden aikana. Uskomme, että vuoteen 2020 
mennessä noilla alueilla on todellakin 5000 seurakuntiin kas-
tettua ja liittynyttä uskovaa.  

Historiaa Afrikassa… 
Päivi osallistui marras-joulukuun vaihteessa Afrikan Hellun-
tailaisten Lähetyskongressiin Kenian Nairobissa. Tämä histo-
riallinen kongressi kokosi pastoreita 30 maasta, joista 23 
edusti Afrikan eri maita. Tämä oli voimakas sysäys innosta-
maan afrikkalaisia maailmanlaajuiseen lähetystyöhön. 

Rohkeasti Uuteen Vuoteen… 
Puskapappitoiminta jatkuu ennallaan Tansaniassa ja Etiopias-
sa. Tansaniaan on suunniteltu 20-25 seminaaria ja Etiopiassa 
jatketaan seminaareja niillä paikkakunnilla missä ne on jo a-
loitettu. Myöskin jatkamme perheseminaarien pitoa ja osal-
listumme mahdollisuuksien mukaan myös Addiksessa Diplo-
makurssien opettamiseen.  

Kiitämme Teitä kaikkia Puskapappien Ystävät kuluneen 
vuoden yhteistyöstä, lahjoituksistanne ja esirukouksis-
tanne. Toivotamme Teille Hyvää ja Rauhallista Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 2017.       

Päivi ja Sam Tuokkola, Debre Zeit, Ethiopia
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1. Joulutähti kotipihassa.     
2. Päivin juhla 11.12.16.        
3. Viime jouluna Thunder  
Bayn lumisissa maisemissa.  
4. Bibin laatuaikaa kesällä.  
5. Kälviällä lähtökokous elo-
kuun lopussa. Kiitos teille 
kaikille yhteistyöstä v 2016! 
(kuvat ylhäältä alas)


