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Vuosi täynnä seikkailua ja vaikuttamista
VUOSI KUUDESSA VAIHEESSA

Vuosi 2021 kesäkuun puolivälistä lähtien on ollut ensimmäisten askelten
ottamista täysiaikaisessa lähetystyössä Overland Missions organisaation
alla. Työ Kansainvälisten toimintojen tiimissä on ollut täysipainoista ja
monipuolista alusta alkaen.

1. Ensimmäiset askelmerkit otimme kouluttamalla Sambian eteläisen
maakunnan päällikköille hengellisiä neuvonantajia (chaplain) Lusakassa,
Sambiassa. Uusia koulutetaan jatkuvasti ja tällä hetkellä 188 päälliköllä on
meidän kouluttama neuvonantaja. Heidän tehtävänään on edistää
Evankeliumin sanomaa sekä Kristuksen ruumiin ykseyttä omissa
päällikkökunnissaan.

2. Kongon demokraattisessa tasavallassa on olemme tehneet työtä jo
useampia vuosia. Maa on kuitenkin vaikeasti saavutettavissa ulkomaisille,
joten toimivaa missiomatkaa ei aiemmin olla voitu järjestää. Tänä vuonna
kuitenkin saimme missiomatkan järjestettyä, jossa lähetyssaarnaajina
toimi 12 intohimoista sambialaista viemässä evankeliumia tasavallan
kyliin ja kaupunginosiin. Useita satoja kongolaisia sai vastaanottaa
evankeliumin ihmeiden ja merkkien seuratessa julistettua sanaa.
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3. Jatkuva työskentely paikallisten sambialaisten johtajien kanssa on
hyvin tärkeää. Overland Missionsilla on Sambiassa 6 eri
päällikkökunnassa paikallinen aluejohtaja, joiden alla toimii useita muita
sambialaisia johtajia. Tiimi yhdessä huolehtii evankeliumin
levittämisestä, uusien johtajien kasvattamisesta ja alueen asukkaiden
opetuslapseuttamisesta. Usean kuukauden ajan olen työskennellyt
yhdessä aluejohtajien kanssa varmistaen työn toimivuuden ja
jatkuvuuden. Työ etenee hyvin!

"Menkää siis ja
tehkää kaikista
kansoista minun
opetuslapsiani.
Kastakaa heidät
Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen

nimeen"
MATT 28 : 19 F INRK

4. AMT koulutus on 3 kuukauden mittainen intensiivinen koulutus uusille
halukkaille lähetystyöntekijöille. Koulutuksessa tehdään missiomatkoja,
joissa olin mukana yhtenä johtajista elokuussa. Tällä missiomatkalla
saimme todistaa satojen ihmisten vastaanottavan Jeesuksen sekä
valtavan joukon ihmisiä paranevan sairauksista ja taudeista kuin myös
monien vapautuvan henkivaltojen voimasta. Eräs kuuromykkä nainen
puhui ja kuuli ensimmäistä kertaa elämässään rukouksen jälkeen. Hänen
ensimmäinen sanansa oli 'twalumba' eli 'kiitos'.

6. Toteutimme paikallisten sambialaisten kanssa yhden erityisen
missiomatkan Chipepon alueella Sambiassa. Olin ainoana
länsimaalaisena mukana työssä varmistaen, että matka onnistuu hyvin ja
että paikalliset saavat ottaa uusia askeleita hengellisessä kasvussaan.
Sambialaiset kumppanimme todella ottivat matkasta kaiken irti ja veivät
evankeliumin talosta taloon sekä saarnaten vahvasti myös kokouksissa
iltaisin. Viikon lopussa kaksi naista, jotka olivat antaneet elämänsä
Jeesukselle halusivat myös mennä vesikasteelle. Kastoimme heidät
Sambesi virrassa matkamme päätteeksi. Vuoden aikana useita muita on
myös käynyt vesikasteella merkkinä elämänsä antamisesta Herralle.
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6. Tansaniassa aloitamme kokonaan uuden työn Viktorianjärven
rantakaupungissa Mwanzassa. Teimme pioneerityötä alueella luoden
strategiaa ja näkyä tulevalle pitkäjänteiselle työlle. Tavoitimme syrjäisten
saarten lisäksi sisämaan alueella Maasai heimolaisia. Tulemme tekemään
myös missiomatkan Maasai heimon pariin keväällä 2022.

7. Useita laatikoita Raamattuja on jaettu paikallisille avustamaan heidän
kasvuaan hengellisesti. Syrjäisillä alueilla asukkailla on tarve raamatuista.
Jaetut raamatut ovat siunanneet useita asukkaita ja johtajia. Kiitos
tuestasi!

 "Parantakaa
sairaita,

herättäkää
kuolleita,

puhdistakaa
spitaalisia, ajakaa

ulos riivaajia.
Lahjaksi olette

saaneet, lahjaksi
antakaa."

MATT 10 :8 F INRK

Tuleva vuosi 2022
Tulevana vuotena 2022 tavoitteenamme on tehdä
pioneerityötä uusilla alueilla sekä edistää jälleen
työtämme paikallisesti. Oma vaikutusalueeni
keskittyy:

1. Tansaniaan Maasai heimon tavoittamiseen sekä
Mwanzan aluetyöskentelyyn pitkäjänteisen työmme
hyvän aloituksen varmistamiseksi.

2. Aasiaan uusien alueiden tavoittamiseen.
Tähtäimessä on käydä läpi useita maita Aasiassa.
Listalla on mm. Nepal, Mongolia, Vietnam sekä muita
Kaakkois-Aasian maita. 

3. Työskentely jatkuu Sambiassa erityisesti
paikallisten aluejohtajien kanssa. Yhdessä edistämme
Jumalan valtakuntaa useissa päällikkökunnissa
kouluttaen uusia johtajia ja opetuslapseuttaen alueen
asukkaita.
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