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LÄPIMURTOJEN
VUOSI

viisi läpimurtoa
Vuosi 2022 on ollut läpimurtojen vuosi. Kaiken kaikkiaan olemme tiiminä ja olen
henkilökohtaisesti saanut kasvaa lähetystyön merkeissä. Jumalan valtakunta
etenee jatkuvasti, johtajia kasvatetaan ja uusia alueita otetaan haltuun. Ylitys
Herralle. Tässä vuoden viisi kirkkainta läpimurtoa vuotuisen raportin muodossa.

MPT eli Ministry Partner Training (Palvelutyö kumppaneiden koulutus)
saatiin päätökseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kymmeniä
uusia paikallisia kumppaneita koulutettiin toimimaan kanssamme
missiomatkoilla ympäri Sambiaa. Useat sambialaiset täyttyivät Pyhällä
Hengellä ja varustuivat heidän kutsuaan kohti näiden muutamien
kuukausien aikana. Toimin koulutuksen järjestäjänä ja kouluttajana
kolmen muun jo kokeneen sambialaisen kumppanimme kanssa.
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         Syrjäisten saarten saavuttaminen
Tansaniassa oli tärkeä läpimurto työlle.
Victoria-järven syrjäinen saari, jonne ei
kukaan matkaa evankeliumin
merkeissä tuli väkevästi tavoitettua
evankelioimis-tapahtuman kautta
varhaiskesällä. Saarella työ jatkuu
opetuslapseutuksen ja tapahtumien
kautta. 
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Uusi Maasai heimo tavoitettiin ja
monien mutkien kautta ja voitimme
koko kylän Herran puoleen.
Julistimme evankeliumia kylän
traditionaalisessa tapahtumassa ja
koimme useita läpimurtoja
heimolaisten kohdatessa Herran
rakkauden heitä kohtaan. Ihmeet ja
merkit avasivat tämän kylän 
todellisesti Herran tuntemiselle.
Toimin tämän matkan 
johtajana yhdessä kahden 
muun lähetystyöntekijämme kanssa.
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Teimme tienraivaajan                     työtä
uusilla alueilla Sambiassa syksyllä
useiden tiimien johdolla. Toimin näiden
tiimien vetäjänä yhdessä toisen
lähetystyöntekijän kanssa. Teimme
työtä uusilla strategisilla tavoilla
yhdessä traditionaalisten päälliköiden ja
heidän pastoreiden (chaplain) kanssa.
Evankeliumi levisi useille alueille työtä
tehdessämme ja jatkossa työ näillä
uusilla alueilla jatkuu luomiemme
askelmerkkien tahdittamana.

King of Kings -koferenssi tapahtui
loppusyksyllä. Teimme historiaa!
Historioitsijat sanovat, että tämä
tapahtuma oli mahdollisesti suurin
hallitsijoiden kokoontuminen koko Afrikan
historiassa! Ja kokoontuminen tapahtui
Jeesuksen Kristuksen nimen alla! Toimin
tapahtumassa erinäisten kokonaisuuksien
johtajana sekä kokousavustajien vetäjänä.

Viimeisimmät laskumme monarkeista ovat seuraavat:

56 kuningasta ja kuningatarta läsnä
37 maata edustettuina
210 Sambian päällikköä paikalla
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SEURAAVA KAUSI

Angola täältä tullaan!
Seuraavat 3-5 vuotta kohdistetaan Angolaan tavoittamattomien ihmisryhmien
pariin. Lounais-Angolan aavikoilla asustaa useita heimoryhmiä, jotka eivät
kirjaimellisesti ole koskaan kuulleet Jeesuksen nimeä. Yhdessä puolisoni Rachelin
kanssa matkaamme ottamaan haltuun näitä alueita uuden työn merkeissä.

Aloitamme työmme kahden heimoryhmän, Himban ja Muhacaonan parissa. Tämä
työ on pioneerityötä ja tulemme nostamaan uusia johtajia sekä jättämään
jälkeemme kestävän Jumalan valtakunnan kulttuurin, jota paikalliset
heimoryhmäläiset tulevat edistämään yhdessä kanssamme.

Kiitos menneestä vuodesta! Odotamme innolla tulevia vuosia Herran valtakuntaa
edistäessä. Tämä työ jatkuu, kunnes kaikki tuntevat Jeesuksen kauniin nimen!


