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                       LähetystyönViesti

“Kyllä me tähän mahdutaan,” sanoi Raamattu-
koulun johtaja, joka toi itsensä lisäksi vaimonsa 
pienen auton takapenkille, joka oli jo valmiiksi 
täynnä muista matkustajista. Niinpä kuusi ihmis-
tä pienessä Suzukissa matkasi kuin sillit suolas-
sa yhtä täyteen ahtautuneeseen kirkkosaliin. Oli 
alkamassa lauantai-aamun kokous. Tämä asenne 
on avain Nepalin seurakuntien kasvuun, ”Aina on 
tilaa niille jotka haluavat tulla mukaan!”  

TIETOISKU: 

Nepalin seurakunta on tällä hetkellä yksi nopeimmin 
kasvavista seurakunnista maailmassa. Kristittyjä täs-

sä hindulaisessa 28 mil-
joonan asukkaan maassa 
on 1,5 % (jotkut arvioi-
vat jopa 3-4%). Seura-
kuntakasvu on tapahtu-
nut viimeisen 20 vuoden 
aikana. Raamattukoulu-
työllä on merkittävä osa 
seurakunnan työntekijöi-
den kouluttamisessa ja tukemisessa. Nepal Theologi-
cal College (BA linja) ja Nepal Theological Academy 
(maisteri linja) opiskelee yhteensä satakunta opiske-
lijaa.  
 Maaliskuussa koko perheenä matkustimme Ne-
palin pääkaupunkiin Kathmanduun. Opetimme 
siellä kahdessa yllämainitussa raamattukoulussa kah-
den viikon ajan. Uusin aluevaltaus raamattukoulujen 
toiminnassa on se, että viisi paikallista raamattukou-
lua ovat panneet voimavaransa yhteen järjestääkseen 
maisteritasoisen koulutuksen yhä kasvavaan tarpee-
seen saada opettajia kasvaviin ja uusiin seurakuntiin. 
Nepalin seurakuntien kasvu on ollut ilmiömäinen; 
ehkä yksi suurimmista viimeisten parin viimevuosi-
kymmenen aikana koko maailmassa. Nepalin seu-
rakunta on myös nuori, sillä suurin osa seurakunta-
laisista ovat ensimmäisen polven kristittyjä. Tämä  
omalta osaltaan vaatii raamatunopetusta seurakun-
nissa.
 Raamattukoulujen oppilaat, jo hakiessaan kou-
lutukseen, omaavat kutsun evankeliumin työhön. 

Tämä on yksi edellytys kouluun pääsemiseen. Mo-
tivoituneet oppilaat ovatkin parasta mitä opettaja voi 
toivoa. Välillä kyyneliin saakka kosketetut oppilaat 
osoittavat kiitollisuuttaan todeten, “kiitos Jumala, 
että olet jälleen kerran lähettänyt opettajia luoksem-
me.” 
 Poikamme Alex (10) oli mukana monessa. Hänet 
otettiin kaveriksi ikäistensä ryhmään, jossa monet 
puhuivat englantia koska he olivat koululla asuvien 
oppilaiden lapsia ja käyvät naapurissa olevaa englan-
ninkielistä koulua. Sulkapallo, lentopallo ja jalkapal-
lo olivat päivittäisiä pelejä koulun pihamaalla. Myös 
raamattukoulun oppilaat ottivat Alexin omakseen. 
Lähes yhtä pitkänä kuin koulun oppilaat hän sulau-

tui joukkoon niin ettei 
Riku eräänä päivänä edes 
löytänyt häntä oppilai-
den joukosta! Aina oli ti-
laa uudelle tulokkaalle.
 Tällä matkalla tutus-
tuimme Nepal Theologi-
cal Academy:n rehtoriin 
Tri Abraham Sagguun. Vieraillessamme hänen ko-
dissaan illallisella, hän kertoi tarinan miksi hän oli 
muuttanut Nepaliin Etelä-Intiasta vaimonsa kanssa 
vajaat pari vuotta sitten. Kathmandun Raamattu-
koulun johtajat pari vuotta sitten kutsuivat Abraha-
min vierailemaan Nepalissa ja konsultoimaan kuinka 
maisteri koulutus järjestetään. Konsultointikäynnil-
lään hän oli kysellyt aivan kiusaantumiseen saakka 
kysymyksiä paikallisilta johtajilta ja opettajilta. Vii-
mein eräs nepalilainen johtaja sanoi: “Abraham, si-
nulla on paljon kysymyksiä meille. Voimmeko mekin 
kysyä sinulta jotain?” Abraham oli vastannut myöntä-
västi. Silloin tuli kysymys jota Abraham ei ollut odot-

tanut. “Koska sinä tiedät nämä asiat kuinka maiste-
rikoulu järjestetään, voisitko sinä muuttaa tänne 
Nepaliin ja tulla koulun rehtoriksi?” Tämä kysymys 
meni syvälle Abrahamin sydämeen. Hän oli virassaan 

Intiassa, mutta Ju-
mala kutsui hänet 
Nepaliin. Aina on 
tilaa niille jotka 
haluavat tulla mu-
kaan! 
   Matkamme aika-
na saimme kokea 
myös riemukkaan 
jälleennäkemisen 
Vesa ja Ashleigh 
Mätön kanssa. 
He olivat raamat-
tukoulun oppi-

laita Belgiassa silloin kun olimme siellä opettajina. 
Opintojensa jälkeen he menivät naimisiin ja nyt heil-
lä on kolme pientä lasta. Emme olleet heitä nähneet 
noin kymmeneen vuoteen jolloin he asuivat Suomes-
sa. Nyt he ovat FIDA:n palveluksessa Nepalissa. Oli 
hienoa muistella hieman menneitä ja keskustella ny-
kyisistä haasteista ja tehtävistä Jumalan elopellolla. 
Hekin olivat kokeneet kuinka Nepalin seurakunnat 
olivat antaneet tilaa tulla mukaan.  
 Jokaista tarvitaan –sinuakin. Sinullekin on tilaa 
Nepalin lähetystyön rukous- ja kannatusrintamassa.   

Riku, Anne ja Alex

Annen luokka Nepa-
lin Raamattukoulussa

Aamukokouksessa

Alex ikäistensä jalka-
palloilijoitten kanssa

Riku maisterioppilait-
tensa kanssa.
Riku saarnamatkalla 
paikallisesssa Nealilai-
sessa kirkossa.

Nepal: Aina löytyy tilaa
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Huhtikuun 27. päivänä kiiri vies-
ti Etiopiasta, että Suomen ja Kana-

dan helluntaiseurakuntien tehokas 
64-vuotias lähetysmies Sam Tuokko-
la oli saanut äkkiä kutsun muuttaa 
taivaan kotiin. 

Tällainen tosi yllättävä viesti järkyt-
ti syvästi kaikkia yhteisen lähetystyön 
ystäviä. Tietysti eniten Päivi-puolisoa, 
joka tietojen mukaan ensimmäisenä to-
tesi, mitä oli tapahtunut, ja poikia Vil-
leä ja Waltteria ja koko perhettä ja su-
kua eri puolilla maailmaa. Antakoon 
Herra teille erikoisesti taivaallista loh-
dutusta tänä vaikeana aikana. Muis-
tamme rukouksin.
 Sam ja Päivi Tuokkola ovat olleet 
monta vuotta Etiopiassa ja Tansanias-
sa opettamassa ns. puskapappeja, afrik-
kalaisia kansallisia työntekijöitä heidän 
omissa kylissään, puskassa. Tämä on 
ollut erittäin hyvä ja menestyksellinen 
työmuoto. 

 Vain viikkoa aikaisemmin Sam kir-
joitti sähköpostissa: ”Reilu vuosi vielä 
ollaan täällä. Ensi viikolla menemme 
itse taas Boroon (kansallisten evanke-
listojen työalue). Borossa on nyt oltu 
noin puolitoista vuotta, ja uskoontul-
leita on 1800. Vielä siis kolme ja puoli 
vuotta, ja sitten siellä on 5000 uskovaa. 
Rukousta tarvitaan ja viisautta ja voi-
maa. Terveisin Sam ja Päivi.”
 Ainakin Samin osalta tähän suun-
nitelmaan on tullut iso muutos, mut-
ta Jumalan työ jatkuu niin kauan kuin 
työpäivää riittää. Hyvä vertaus tässä 
tilanteessa on, että Sam lähti työstään 
saappaat jalassa. Kunnioitamme kui-
tenkin Kaikkivaltiaan Jumalan pää-
töstä, ja kaiken ikävän keskellä saam-
me iloita siitä, että suuri joukko mustia 
afrikkalaisia on nyt myös matkalla sa-
maan taivaaseen.

 Vielä, paljon syvää osanottoa ja 
lohdutusta Tuokkolan perheelle. Sam 
on kotona Jumalan kartanoissa. Siellä 
saamme jälleen hänet tavata. Kunnia 
Jumalalle!

Leevi Myyrä
ja kaikki vancouverilaiset

Maaliskuussa, yhdessä pastori Fat-
jonin ja Mirandan sekä yhden ame-
rikkalaisen lähettipariskunnan (Gary 
ja Michele) kanssa organisoimme 
ensimmäisen Assemblies of God 
pastoriperheiden viikonlopun Dur-
resin kaupungissa, hotellissa meren 
rannalla. Paikalla olivat lähes kaik-
ki pastorimme: 12 pariskuntaa, yksi 
”sinkku” pastori, 17 lasta ja heidän 
hoitajansa; 5 tyttöä Raamattukoulul-
ta, sekä me järjestelyvastuussa ole-
vat perheet. 

Viikonlopun tarkoituksena oli viettää 
aikaa yhdessä perheinä, ihmisinä, unoh-
taen tittelit, rakentuen sanasta, virkis-
tyen yhdessä sekä saada uutta perspek-
tiiviä ja työkaluja elämään ja työhön. 
Tilaisuuksien teemoja olivat tasapaino 
elämän ja työn välillä, henkinen hyvin-
vointi sekä avioliitto.
 Palaute oli hyvin positiivista. Suurin osa albani-
miehistäkin itkivät antaessaan todistustaan (mikä on 
melko harvinaista nähdä) siitä, mitä Jumala oli teh-
nyt heissä niiden päivien aikana. Viikonloppu päättyi 
yhteiseen ehtoollishetkeen jossa siunasimme toinen 
toisiamme. 
 Muutaman päivän päästä tästä otimme vastaan 
yhdeksän hengen aktiotiimin kotiseurakuntamme 
raamattukoulusta Tampereelta. Vietimme hienon vii-
kon yhdessä! Vierailimme muutamassa paikallisseu-
rakunnassa, seurakuntaistutuksessa, romanikylässä, 
joissakin kodeissa, raamattukoululla sekä kävimme 
kaduilla evankelioimassa. Pidimme naisten, lasten ja 
seurakunnan kokouksia. Aktioryhmä todisti niissä 
sekä esitti draamaa. Kiitos vielä Anitalle, Jukalle ja 
tiimille Tampereelta! 
 Vierailimme perheenä myös Kosovossa yhtenä 
viikonloppuna maaliskuussa. Kävimme katsomassa 
ja rohkaisemassa ystäviämme Tonia ja Idaa sekä hei-
dän tytärtään Holtaa. He ovat muuttaneet Albanias-
ta sinne, näkynään seurakuntien perustaminen. He 
ovat nyt edenneet suunnitelmissaan siihen pisteeseen, 
että ovat saaneet rekisteröityä seurakuntaistutuksen-

sa nimellä Impact Church ja ovat löytäneet kokoon-
tumispaikan vuokralle seurakunnan käyt-
töön. Heidän perheensä lisääntyi juuri 
kaksi viikkoa sitten pienellä pojalla, joka 
sai nimekseen Hosea.  :) 
 Avioliittosolumme kokoontui maalis-
kuussa kotonamme. Lähetysmatkoille op-
pilaita lähetettiin tänä vuonna Kosovoon, 
Makedoniaan ja Turkkiin. Huhtikuussa 
meillä oli AOGn lähettien tapaaminen. 
Olemme todella kiitollisia yhteydestä, 
mikä lähettiryhmässämme tällä kentällä 
vallitsee. Jotkut vierailijat ovat käydessään 
kokeneet yhteyden ja todenneet sen olevan 
jotain erityistä, mitä he eivät ole kokeneet 
muissa maissa. 
 Tänä pääsiäisenä Albanian Evankeli-
set Seurakunnat yhdistivät voimansa isoon 
juhlakulkueeseen ja tapahtumaan Tiranan 
pääkadulla, Äiti Teresan aukiolla. Maailmalla tapah-
tuneiden terroristi- iskujen vuoksi, turvallisuuteen 
oli panostettu hyvin ja vahvasti varustetut poliisit 
kaduilla ja tarkka-ampujat katoilla turvasivat tapah-
tumaa ympärillämme. Media ei huomioinut tapah-

tumaa mitenkään, mikä harmittikin 
joitakin paikallisia uskovia. 
 Valtteri opettaa edelleen ’’Kristuk-
sen elämä’’ kurssia Divjakan seura-
kunnassa, erään toisen lähetin jakaessa 
opetusvastuun hänen kanssaan ker-
ran kuussa. Puolet ajasta, Valtteri on 
opettanut albanian kielellä ja puolet 
englanniksi. Työstämme edelleen kie-
litaitoamme. Te jotka olette opetelleet 
vaikeita kieliä, tiedätte tunteen! :) 
 Lukuvuosi raamattukoululla on tu-
lossa päätökseen. Uuden lukuvuoden 
suunnittelu ja aikatauluttaminen on-
kin ollut työn alla tässä jo kuukausia. 
Kolmetoista oppilasta on valmistu-
massa tänä vuonna. Valmistujaissere-
moniat pidettiin toukokuun 27 pv. 

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ! 

T: Valtteri, Sonja, Noah, Sofia ja Nico 

RUKOUSAIHEET:

-Jatkuvaa terveyttä perheelle -Jumalan apua joka päi-
välle -Sonjan ja Sofian Suomireissu    sonja.tuokkola@
fida.info   wtuokkola@hotmail.com 

MISSION PRESSIN TOIMITUS
haluaa osoittaa

sydämellisen osanoton 
Päiville ja koko perheelle.

Sam on ollut Todistajan ystävä 
monet vuodet monin erin tavoin. 

Hänen uutiskirjeensa ja hyvät ope-
tuskirjoituksensa ovat olleet osana 

lehden sisältöä vuosien aikana. 
Siunaamme hänen 

muistoaan! 

Sam Tuokkolan työpäivä päättyi yllättäen Etiopiassa

TUOKKOLAT  - TIRANA, ALBANIA


