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naareja tarvitaan myös seurakunnissa 
tällä hetkellä. Samat ongelmat, mitkä 
ovat meillä Suomessa, ovat myös tääl-
lä… avioerot, perheväkivalta, lasten- 

TARKAT RAPORTIT
5-50-5000 projekti Borossa etenee hy-
vin. Työtä on tehty siellä n. puolitoista 
vuotta. Evankelistat haluavat olla tark-
koina siitä, että numerot kaikista toi-
mista on kirjattu oiken talteen. Alla yh-
den evankelistan muistiinpanot: Todis-
tettu 1706:lle, uskooontulleita 112, 69 
haluaa kuulla lisää, 92 kotikäyntiä, 56 
lasta,  ja 50 uutta kotisolua avattu.

              LÖYTÖLAPSI
Yllä mainittu perheseminaarien tarve tuli 
hyvin konkreettisesti esille kun kuulimme 
tämän pikkuisen poikavauvan tarinan muu-
tama viikko sitten: Ystävämme Abebe, joka 
työskentelee Airi Tuomen kanssa Awassalla 
kertoi meille, että noin neljä kuukautta sit-
ten hän oli eräänä iltana tulossa kotiin ko-
kouksesta. Kello oli jo 10 illalla ja vettä satoi. 
Lähellä kotiaan hän näki kummallisen nyytin 
tien reunassa ja pysähtyi sitä katsomaan. Se 
nyytti osoittautui pieneksi vastasyntyneeksi 
pojaksi! Hän soitti poliisille ja sieltä tultiin 
katsomaan poikaa. Poliisi totesi, että poika 
ei elä yli yön. Abebe pyysi, että saisi viedä 
pojan kotiin. Hän sai luvan. Poika pelastui! 
Myöhemmin Abebe sai virallisen luvan olla 
pojan adoptio-isä. Jumalan silmä valvoo!

Jimman perheseminaarin ryhmäkuva
                RUKOUS -  JA KIITOSAIHEETRukousaiheet: Lähettipäivät Mombasassa 4-8.4.2017. Vierailu myös Pohjois-Kenian 
rannikon muslimialueille. Työ siellä on hyvällä alulla. Päivien ja matkojen puolesta. Kiitosaiheet: Boron evankelistojen mahtava kolmen kuukauden raportti. Noin 
1800 uskovaa jo alueella! Boron kirkon kaivo on tuottanut suurta iloa koko kylälle.                                                        

Perheopetusta maaliskuussa
Maaliskuu on ollut monenlaisten aktivi-
teettien täyttämä: Kaksi perheseminaa-
ria, toinen Addis Abebassa ja toinen Jim-
massa, Boron evankelistojen raporttien 
videointia Awassalla, opetusviikko Ad-
diksen raamattukoululla jne. Päivi ehti 
vielä piipahtaa reilun viikon matkalla 
Suomessakin Fidan koulutuksessa.
Erityisesti olemme huomanneet kulu-
neen kuukauden aikana, että perhesemi-

kasvatus ongelmat jne. Seuraavan luku-
kauden aikana keskitymme enemmän 
näihin seminaareihin yhdessä Boron 
projektin kanssa. Meillä on käytössä hy-
vä materiaalipaketti, jonka aikanaan te-
kivät suomalaiset lähetit, Anna-Kaarina 
ja Matti Palmu Etiopialaisten kanssa.



Kuvakooste Maaliskuulta Etiopian eri kulmakunnilta

Viime viikon seminaarimatkalta Jimmaan. Omo-laakson mahtavat vuoristomaisemat 
tarjoavat viihtyisän kahvitaukopaikan matkalaisille.

Yllä: Ystävämme Andu sai tyttövau-
van muutama viikko sitten! Ilo näkyy!   
Alla: Kahvinpavuista tehty upea taulu

Yllä: Työ Boron alueella jatkuu tavoit-
teen mukaan. Nyt jo 1800 uskovaa on 
tuolla alueella!  Alla: Yksi Boron us-
koon tulleista onnellisista vanhuksista 

Yllä: Puskapappien pääopettaja Zelalem Ke-
bede, yhdessä vaimonsa kanssa, ovat siirty-
neet palvelemaan pastorin virassa Jimmassa 
olevaa hyvin virkeää Kitton seurakuntaa. 

Miriamin kaivo Borossa tuottaa suurta iloa      koko kylän asukkaille. Hyvää vettä                  
  on nyt kaikille saatavilla       helposti!


