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Yksi kesän kohokohtia oli se, kun saatiin perheenä viettää viikko yhdessä maalla ke-
säkodissamme Pulkkilassa. Elokuussa Villen perhe palasi Kanadaan ja Valtterin perhe 
Albaniaan.

Tässä valmistujaiskuva puskapappiseminaarista Natassa Tansaniassa.  Äärimmäisenä va-
semmalla opettaja Johanseni Felisiani, sekä oikealla toinen opettaja Veridiani Kwilasa.

Kuvan on ottanut Johanseni Felisiani.

Syksyisen kolea tervehdys 
Oulusta! Ohut lumipeite on 
täällä Oulussa levittäytynyt 
ruohikoille ja katoille, talvi-
renkaat autoon vaihdettiin 
viime viikolla.  Syksyni on 
ollut hyvin kiireinen. Olen 
jatkanut vielä Lähetyskiru-
putori Lähiksen johtajana, 
ja sen lisäksi tehnyt joitakin 
Kairos-työhön liittyviä mat-
koja ja puhujavierailuja. 
Nyt olen taas uuden edes-
sä, kun lopetan työn Lähik-
sellä, ja siirryn ensi vuoden 
alusta seurakunnan puolel-
le. 

Niin kuin monet ehkä jo 
tiedättekin, olen valmistau-
tumassa paluuseen sinne, 
minne sydämeni minua ve-
tää, minulle niin rakkaaseen 
Afrikkaan. Suunnitelmani on 
mennä Tansaniaan vetämään 
Kairos-työtä, ja osallistua 
myös mahdollisuuksien mu-
kaan raamattu- ja lähetyskou-
lutukseen Itä-Afrikassa

MIKÄ ON KAIROS? 
 Kairos-kurssi on tunnus-
tustenvälinen opetuslapseut-
tava lähetystyön intensiivi-
kurssi, joka on levinnyt yli 
100 maahan. Se on hyvin 
inspiroiva kurssi, joka auttaa 
löytämään oman paikan Ju-
malan maailmanlaajuisessa 
missiossa. Itä-Afrikan maista 
Kairos-kurssi on juurtunut 
parhaiten Keniaan, jossa on jo 

kansallinen Kairos-toimisto. 
Muissa maissa tarvitaan vielä 
työtä, että Kairos-kurssi saa-
daan osaksi raamattukoulujen 
ohjelmaa ja paikallisten johta-
jien tietoisuuteen. 

ETIOPIAN KUULUMISIA 
 Etiopia on ollut uutisissa 
viime viikkoina. Pääministeri 
Abiy Ahmed, joka on kristitty 
ja Fidan yhden kumppanikir-
kon jäsen, sai Nobelin rau-
hanpalkinnon toiminnastaan 
erikoisesti Eritrean ja Etiopi-
an välisen rauhansopimuksen 
solmimiseksi. Myös muita 
rauhaa ja yhtenäisyyttä edistä-
viä asioita hän on ajanut. Kui-
tenkin hänen hallitustaan vas-
taan on noussut vastavoimia, 
ja levottomuudet ovat yltyneet 
monella alueella etnisiksi ja 
uskonnollisiksi mellakoiksi. 
Myös meidän entisessä koti-
kaupungissa Debre Zeitissä 
on ollut levottomuuksia. 
 Työkaverini Anu raportoi 
viime viikolla sieltä ja pyytää 
rukoilemaan: viisautta Juma-
lalta tohtori Abiyelle kohda-
ta vaativat oromo-ryhmät, 
heidän johtohahmonsa on 
muslimi Jawar Muhammed.  
Ihmisiä on kuollut ja louk-
kaantunut tällä viikolla puh-
jenneissa oromo-alueen väki-
valtaisuuksissa. Omaisuutta 
on tuhottu ja ihmisiä ajettu 
kodeistaan. Teiden sulkemiset 
jarruttavat normaalia elämän-
menoa haitallisesti.  Edelleen 

varjelusta tällekin alueelle tar-
vitaan. Tässä ympärillä asuu 
paljon tavallisia lapsiperheitä.  
Kiitos kaikille esirukoilijoille, 
rukoillaan että hyvin alkanut 
Etiopian kehittyminen, ei nyt 
loppuisi kaaokseen!  Jesaja 
43:13: ”Kuka voi tehdä tyh-
jäksi minun tekoni” sanoo 
Herra! 

ABERRAN TYÖALUEELTA 
KUULUU HYVÄÄ 
 Työ jatkuu Borossa ja sen 
lähialueilla ahkerien evanke-
listojen voimin. Touko-elo-
kuun aikana yli 600 muslimia 
sai vastaanottaa Jeesuksen pe-
lastajanaan. Osa heistä on jo 
kastettu, toiset odottavat vielä 
kasteelle menoa.  Kun kyliltä 
tullaan esimerkiksi Langano-

järvelle kasteelle, vuokrataan 
usein linja-auto, johon mah-
tuu reilusti porukkaa. Viime-
aikaiset levottomuudet ovat 
myös estäneet isot kokoontu-
miset. Rukoillaan tilanteen 
rauhoittumista! 
SHEIKIN KOKEMA IHME 
 Boron alueella asuu sheik-
ki, joka on neljän moskeijan 
johtaja. Hän vastusti evanke-
listojen työtä, ja oli vihainen 
uusista perustettavista kir-
koista. Eräänä aamuna, kun 
hän oli ratsastamassa hevosel-
laan torille, hän tapasi kaksi 
evankelistaa. He tervehtivät 
sheikkiä sanomalla:  – Rau-
ha sinulle.  Sheikki puhisi 
kiukkua: –Mikä rauha, johon 
evankelistat vastasivat:  –Jee-
suksen rauha” Sheikki tuli 
entistä äkäisemmäksi. Las-
keutuessaan hevosen selästä 
hän kaatui ja satutti päänsä, 
niin että siitä alkoi vuotaa 
verta. Hän huusi apua. Evan-
kelistat veivät hänet klinikalle 
saamaan ensiapua, ja sen jäl-
keen hänen kotiinsa. Sheikki 
liikuttui kovin evankelistojen 
avusta, ja kysyi:  – Miksi te 
autoitte minua, vaikka olen 
vihannut teitä ja pitänyt tei-
tä vihollisinani?  Evankelistat 
vastasivat:  – Meidän Jeesus 
opetti rakastamaan jopa viha-
miehiämme!  Sheikki ihmet-
teli, ovatko kaikki Jeesuksen 
seuraajat samanlaisia.  – Kyl-
lä, oli vastaus. Tämän jälkeen 
sheikki totesi, ettei hän halua 
viivytellä, vaan tahtoo myös 
seurata samaa Jeesusta. Mei-

dän Jeesus opetti rakastamaan 
jopa vihamiehiämme!  Niin-
pä koko perhe, sheikin kaksi 
vaimoa ja muut perheeseen 
kuuluvat, yhteensä 15 jäsentä, 
antoivat elämänsä Jeesukselle. 
On hienoa, miten Jumala toi-
mii Etiopian kansan keskellä. 
Me saamme olla rukouksin ja 
varojemme kautta yhteistyös-
sä, laajentamassa Jumalan val-
takuntaa. Mikä etuoikeus! 

TANSANIAN UUTISIA 
 Myös Tansaniasta olen saa-
nut hyviä uutisia. Opettajam-
me, Johanseni Felisiani rapor-
toi seuraavasti: 
 –Puskapappiseminaareja 
on pidetty heinä-elokuussa 
Keski-Tansaniassa, Nzegan 
alueella kahdella paikkakun-
nalla, ja Shinyangan alueella 
samoin kahdessa paikassa. 
Opiskelijoita noissa seminaa-
reissa on ollut yhteensä 59. 
Johanseni kertoo raportissaan, 
että kaikki oppilaat olivat 
hyvin tyytyväisiä saamaansa 
opetukseen, ja olivat iloisia sii-
tä, että voivat nyt paremmin 
opettaa myös muita. Sanoma 
leviää ja moninkertaistuu! 

Kiitos kaikille uskollisille esiru-
koilijoille ja tukijoille! 
Siunaavin terveisin, 

Päivi Puh. 050 3055052 
Lahjoita Puskapappi-työhön
Saaja: Fida International ry 
BIC/SWIFT: NDEAFIHH IBAN: 
FI41 2287 1800 0052 56 Vii-
te: 41 1136 

Puskapappi 
Terveisiä

LähetystyönViesti
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JOULU ON TOIVON AIKAA

Burundilaisen pojan toivo on saada koulu
tarvikkeita jotta voi palata kouluun.
Oviaukossa seisova poika pitää tiukasti kiinni omaisuudestaan, sillä se voi auttaa
hänet kouluun. Hänen isänsä on lähtenyt pois, ja kuten monissa perheissä, äiti on
harvoin kotona, sillä hän on etsimässä töitä. 11-vuotias Innocent poika hoitaa nuorem-
pia sisaruksiaan savuisessa, ruohokattoisessa mutamajassa.
 Innocent on äärimmäisen köyhän etnisestä Batwa heimosta, joita syrjitään.
Innocent kuuluu batwoihin, äärimmäisen köyhään etniseen ryhmään. Hän on ollut
perheensä ainoa koululainen, mutta joutui jättämään koulun kesken kolmanella
luokalle, koska hänellä ei ollut rahaa maksaa koulutustarvikkeita.
 Innocent aikoi kasvattaa kaneja, mutta toinen niistä kuoli. Hän nyt toivoo
myyvänsä kaninsa poikasia, jotta voisi palata kouluun. Hän haluaisi opiskella, mutta
kouluun ei voi mennä ilman univormua, kenkiä, kyniä ja vihkoja.
 Fida on sitoutunut auttamaan Innocentia koulumateriaalien ja -univormun
kanssa, jotta hän voisi mennä kouluun. Mutta köyhässä ja syrjäytyneessä Batwa-
yhteisössä on paljon Innocentin kaltaisia lapsia. Kukaan Innocentin veljistä ja
siskoista ei käy koulua.
 Fida on rakentanut koulun, mutta jokaisella opiskelijalla on oltava koulutarvikkeet.  
24 Kanadan dollarilla opiskelija saa 12 harjoitusvihkoa ja kaksi univormua.

Psalm 113:5-8  Kuka on niin kuin HERRA, meidän Jumalamme, joka istuu korkealla 
ja alentuu katsomaan taivasta ja maata? Hän nostaa tomusta vähäosaisen, korottaa jäte-
kasasta köyhän asettaakseen hänet istumaan ruhtinaiden rinnalle, kansansa ruhtinaiden 
rinnalle.

Millaisen joulun Innocent viettää? Voisitko harkita hänen kaltaistensa lasten ja
Batwa-yhteisön perheiden auttamista?
 Apusi ei muuta koko maailmaa, mutta se voi muuttaa yhden lapsen koko maail-
man. Yhdessa voimme tuoda toivon ja tulevaisuuden Burundin Batwa lapsille. Eikö
se juuri ole JOULUN SANOMA?

KANADASSA VOIT LAHJOITTAA SEURAKUNNAN TAI POSTIN KAUTTA
Fida International (Canada) PO Box 14006, Abbotsford, B.C. V2T 0B4
Online payments: https://gcfcanada.com/fida-international-canada
Be a Sponsor: https://www.fida.info/en/become-a-sponsor

HALUAISITKO AUTTAA?
Rukoile, kerro muille, lahjoita!

Tule kummiksi: $28/kk
Koulupuku-ja tarvikkeet: $24
5 kananpoikaa: $10
1 kana: $6
1 kanahäkki: $7

Samuel ja Helena Tedder ovat läh-
dössä Raamatun opetustyöhön 

Etiopiaan helluntaiherätyksen lä-
hetysjärjestö Fidan kautta. Näissä 

merkeissä Tedderin kuusihenkinen 
perhe vieraili Vancouverin Kotikir-
kossa lokakuussa 2019. Kymmenen 
vuotta sitten Samuel opiskeli Van-
couverissa, niinpä tästä tapaami-
sesta muodostuikin oikein juhlien 
juhla.

Äiti-Helenan säestyksellä kaikki neljä 
lasta lauloivat niin kauniisti, Kutsuit 
meidät valtakuntaan, Valo elämääm-
me ja Ole ylistetty aina Vapahtajam-
me. Kuinka suurta onkaan, että kaikki 
perheen jäsenet saavat olla mukana Ju-
malan valtakunnan asioilla. Lähetys-
perheen lapsilla on usein tärkeä osuus 
paikallisten asukkaiden kohtaamises-
sa. 
 Samuel Tedder kertoi lähetyskut-
sustaan ja näytti kuvia yhteistyökump-
paneistaan. Etiopiassa on paljon uusia 
uskovia, joiden opettaminen on todel-
la tärkeää. Samuel uskoo, että lähtö 
Etiopiaan on heille selvästi Jumalan 
suunnittelema. Tähtäimessä on koko 
perheen muutto ensi vuoden elokuus-

sa. Vancouverin seurakunta ryhtyy 
osaltaan heitä kannattamaan.
 Samuelin saarnan aiheena oli Aar-
re saviastioissa. Ihmiset ovat niitä sa-
viastioita, joissa voi näkyä Jumalan 
kirkkaus. Sitä kirkkautta ihmiset kai-
paavat, ja Jumala on tehnyt meidät 
kykeneviksi tuomaan sitä esiin Pyhän 
Hengen kautta. Jumala odottaa, että 
vastaamme tähän armoon ja tehtä-
vään. Ahdistus kuuluu myös mukaan, 
mutta se ”tuottaa määrättömän kirk-
kauden”. Kun katsomme Kristukseen, 
hänen alkamansa työ tulee hyvään 
päätökseen. Elämme armosta ja Juma-
la saa kunnian.
 Vancouverin Kotikirkossa saimme 
väkevästi tuntea, kuinka lähetystyö 
virkistää ja antaa elämää seurakunnan 
toimintaan. Juhlan lopussa saatiin jäl-
leen yhdessä siunata uutta perhettä lä-
hetystehtäviin, tällä kertaa Tedderin 
perhettä Etiopiaan. Kiitos ja kunnia 
Jumalalle!

L.Myyrä 

 Etiopia kutsuu. Raamatun opettajia tarvitaan kipeästi.

Tedderin lähetysperhe valmistautuu lähtöön


