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LähetystyönViesti
Lähellä sydäntä
Istumme lentokoneessa ja katselemme ulos ikkunasta, koneen hiljainen
hurina taustalla. Olemme menossa
Kuubaan, meille kahdestoista kerta. Viime hetkessä suunniteltu matka, joka korvaisi viimekesäisen,
pitämättä jääneen loman. Tällä kertaa matkalaukku - tavaramäärä on
tavallista pienempi ajan puutteen
vuoksi. Mutta apua voi antaa niin
monella muulla tavalla.

nisi toiseen kotiin. On menty pitkin ja
poikin saarta ja otettu kaikki mahdolliset turistikohteet.
Alamme lähestyä Kuubaa. Ihana turkoosinsininen vesi karikkoineen
ympäröi saarta. Tämän nähdessä mieleni palaa menneisiin vierailuihin ja
tekee kaiken niin eläväksi. Parasta ja
rikkainta on ollut tutustua Kuuban ihmisiin. Kaikenlaisiin. Myös usko on ollut yhdistävänä tekijänä, luoden pysyviä ihmissuhteita yksilöihin, perheisiin
Pastoriperhe ja ystävämme
aamukirkon jälkeen
Viimmeisestä matkasta ja pyörremyrskyn jälkiä

Otimme selvää Kuuban ystäviltä, kuinka paljon vahinkoa pyörremyrsky Maria
oli saanut aikaan. Eri kohteissa enempi ja toisissa vähempi, mutta kaikki oli
aika hyvin kontrollin alla. Kova myrskytuuli oli hotellissamme,ravistellut
palmupuita aika huimasti ja rikkonut
ikkunoita, mutta korjaukset olivat hyvässä mallissa. Kuuba ja sen ihmiset
ovat lähellä sydäntämme, on kuin me-

sekä seurakuntiin, pastorit lukuun ottaen. En koskaan unohda ensimmäistä vierailua ystävämme seurakunnassa.
Hänen pastorinsa lupasi tulla hakemaan meidät ”antiikkiautollaan” hotellistamme. Ja sitä se todella oli, vieläkin
hymyilyttää mutta perille kuitenkin
selvittiin. Hän ei puhunut paljon englantia, mutta huumorilla ja viittomakielellä kummasti selvittiin. Naurua-

Wasaho on
Hudson Bay
Fort Severn/Wasaho First Nation is located near
the outlet of the Severn River into Hudson Bay
in the northern part of Ontario. The community has a population of 330. The fly-in community has no road access except for a winter road
from Thompson, Manitoba, for a few weeks of
the year. In addition, a barge is able to bring
supplies in August from Moosenee at the southern tip of James Bay.

In June 2011, a relationship between two churches
began. A major renovation was completed on the
Fort Severn Pentecostal Church and adjacent apartment by two separate teams of volunteers from Glad
Tidings Pentecostal Church in Sudbury, Ontario. A
Sunday morning service was held with church members and volunteers. The church had no pastor for
several years but several women elders have teamed
up to lead the church. There was a big feast on the

han siinä riitti.
Tapasimme ystävämme kirkon sisäpihalla. Kulunut kiviseinä erotti pihan
kadusta. Kokous alkoi. Istuttiin ulkona vaatimattomissa puutarhatuoleissa. Musiikki oli mukaansatempaavaa
ja raikui yli katujen. Istuimme siinä
edessä, ”kunniapaikalla” vastusteluista huolimatta. Katselin hämmästellen,
kaikkea sitä vaatimattomuutta. Minä,
joka tulin Sudburyn eräästä hienoimmasta ja isoimmasta kirkoista. Se kosketti niin syvältä ja isot kyyneleet vain
tippuivat virtanaan. Tässä oli hyvä olla.
Siinä oli jotain niin aitoa ja pyhää. Vapahtaja oli keskellämme. Sitä en koskaan unohda. Puheet olivat espanjaksi
ja ystävämme tulkitsi sen meille. Saimme vuorostamme tuoda Kanadan ter-

“Ridge” located near the shore of Hudson Bay for
the community and volunteers. The Ridge is a very
beautiful setting and the feast is a wonderful time of
fellowship with delicious food such as caribou grilled
over a large open fire.
In July, 2013, the relationship continued to grow
when a small team from Glad Tidings Church performed a cosmetic upgrade to the sanctuary. More
time was spent getting to know church members and
the community. Another Sunday morning service
and feast was held on the Ridge.
In June 2015, a major upgrade was completed on
the under floor of both the church and the attached
apartment. Stan Nissley, from New Life Assembly
in Sioux Lookout, Ontario joined the Glad Tidings
team. Another church service was held and another
feast.
In 2017, very little church renovations were required. This latest trip was focused mostly on developing the relationship. An amazing Sunday morning service was held with both Cree and English
worship and preaching from the Word. This year’s
team included Mikko Pönni and Andre Born from
Glad Tidings Church in Sudbury and Rev. Dan Col-

vehdykset seurakunnalle.
Jälkeenpäin menimme vaatimattoman ja puutteellisen pappilan puolelle
juomaan pienet kupilliset vahvaa kahvia, jonka jälkeen ystävämme veivät
meidät kotiinsa lounaalle. Mikä sunnuntaipäivän kokemus ja taas olin oppinut hyvin paljon Jumalan rakkaudesta.
Tällä kertaa meillä ei ollut mahdollisuutta tavata ystäviämme, Kuuban
perhettä. Kuubassa on todella herätystä ja isot suunnitelmat evankeliumin
eteenpäin viemiseksi. He kiertelevät
hengellisissä ryhmissä eri puolilla Kuuban saarta opettaen, julistaen ja saarnaten ja pitäen konferensseja. Jumalan
Sana on kirkkaasti esillä. Siunatkoon
se tämän pienen maan, maan joka on
niin lähellä sydäntämme. Jumalan sydäntä.
Merja Tuohimaa

lado, the Director of the Aboriginal Bible Academy
in Tyendinage, in Southeastern Ontario. Dan facilitated a two-part discussion session, titled “Parenting
from a biblical perspective at the church for community members.” Another feast was held, including a
hymn sing and a worship service on the Ridge.
Part of our 2017 trip included encouragement of
the young people, involving a couple of very competitive games of volleyball, as the community can feel
pretty isolated, even with modern technology.
We learned during the 2017 trip that John Spillenaar flew to Fort Servern from South Porcupine in
1957 to lay the spiritual foundation of this church.
There are some elderly people that remember John
from his trips to their community.
Over the years, the relationship has grown to
much more of a family bond and we are seeing evidence of God working in people’s lives in this beautiful hospitable community (Rev. 7:9). We look forward to growing the relationship between the two
churches, God willing.
Mikko Pönni, Andre Born and Shirley Miles
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Te r ve h d ys A l b a ni a st a!
ka hänellä oli korkea kuume ja hänen jalkansa kipeytyivät niin, ettei hän pystynyt kävelemään enää
ollenkaan. Tilanne oli hyvin huolestuttava! Sonja
vietti hänen kanssaan sairaalassa 3 päivää, jonka aikana Nico sai antibioottia suonensisäisesti. Vakuutuslääkärimme määräsi kuitenkin niin, että Nico olisi
tuotava Suomeen saamaan varmempaa hoitoa ja tutkimuksia. Nicolla oli bakteeri-infektio oikean lonkan nivelessä ja
sinne oli kertynyt nestettä. Koska
kyseessä on pieni lapsi, vakuutus-

Viime uutiskirjeemme jälkeen osallistuimme vuosittaisille Fidan Euroopan lähettipäiville, tällä
kertaa Budapestissa. Koimme vahvaa yhteyttä lähetystyöntekijöiden kesken ja saimme rohkaisua
ja inspiraatiota.

Monissa puheenvuoroissa nousi esiin aihe: heikkous
omassa itsessämme, mutta vahvana ja täysin riippuivaisena Jumalasta ja Hänen voimastaan. Lapsilla oli
omaa ohjelmaa Tampereelta tulleen ryhmän toimesta.
Marraskuussa Albaniassa vieraili kirjastaan ’Juokse poika Juokse’ tunnettu evankelista Nicky Cruz. Satoja ihmisiä osallistui rukouspalveluun urheiluhallissa pidetyn tilaisuuden jälkeen. Eräs yliopiston nuori
Dajana myös meni rukoiltavaksi tuona iltana, antaen
elämänsä Jeesukselle. Hän osallistui pienryhmäämme Fatjonin ja Mirandan kotona muutama viikko sitten ja todella piti siitä. Sonja rukoili hänen kanssaan
ja Dajana sanoi kokevansa ihmeellistä Jumalan rakkautta sisimmässään. Rukoillaan hänen puolestaan,
että hän saa kasvaa ja juurtua Kristukseen.
Viime kuukausien aikana olemme olleet mukana auttamassa pienryhmän vetämisessä jakaen Sanaa,
johtaen ylistystä ja ollen mukana rukouksessa. Ryhmään on helppo tuoda uusia ihmisiä ja joka kerralla
mukana onkin ollut joku uusi tuttava. Innolla odotamme mitä Jumala tekee tämän ryhmän kautta, joka
tällä hetkellä kokoontuu joka toinen viikko.
Marraskuun 18. päivä veimme poikamme Nicon
paikalliseen yksityiseen sairaalaan tutkimuksiin, kos-

opettamassa, saatiin myös päätökseen ja ryhmän oppilaat saivat todistuksensa.
Saimme osallistua myös paikallisiin häihin, jotka kestivät aamun tunneille saakka runsaiden tarjoilujen sekä traditionaalisen tanssin merkeissä. Suomen
suurlähettiläs Kreikasta järjesti Tiranassa Suomi 100Vuotta juhlan, jonne me suomalaiset lähetitkin saim-

Joulukuusi Tiranan
keskustassa
Vasemmalta: Walter, Nico,
Noah, Sonja ja Sofia Tuokkola
Nicky Cruzin kokous
Urheiluhallilla
Fierin raamattukurssi

lääkäri halusi varmistaa, että hänet tutkitaan hyvin ja
hoidetaan niin, ettei infektiosta jäisi pysyvää vaivaa.
Sonja joutui siis lähtemään taas takaisin Suomeen 10
päivän matkalle, mistä oli juuri palannut viikkoa aikaisemmin Sofian kanssa kontrollikäynniltä (Sofian
tulokset olivat jälleen puhtaat!). Kaikki tämä tuntui
todella raskaalta, mutta onneksi vakuutusyhtiö maksoi matkan ja sairaalakustannukset Nicon kanssa.
Nyt Nico on toipunut hyvin tuosta vaivasta, vaikka
tällä hetkellä korvatulehdus vaivaakin.
Näistä huolimatta työmme raamattukoululla jatkui tavalliseen tapaan. Syyslukukausi päättyi hauskaan Joulujuhlaan oppilaiden ja koulun ystävien ja
pastoreiden kanssa. Fierin seurakunnassa pidetty
10 viikon raamattukurssi, jossa Valtteri oli mukana

me kutsun. Juhlassa tapasimme myös Albanian presidentin. Yllättäen saimme kutsun vielä toiseenkin
juhlaan Suomen 100-vuotisjuhla-aiheen teemalta.
Albanialainen Suomen Ystävät-seuran puheenjohtaja järjesti yhdessä Albanian Suomen kunniakonsulin
kanssa illanistujaiset entisen kommunistijohtaja diktaattori Enver Hoxhan entisessä kodissa. Kaikkineen
tapahtuma oli aika mielenkiintoinen ja rukoilemmekin, että voisimme jatkaa tapaamisia joidenkin juhlissa kohtaamiemme ihmisten kanssa. Sonjalle tuli
tilaisuus käyttää puheenvuoro tuossa juhlassa ja hän
jakoi lyhyesti ja suoraan siitä, kuinka Suomen kansa on tehnyt kovasti työtä rakentaakseen maatamme,
mutta ennen kaikkea johtajien ja kansalaisten arvot
ovat pohjautuneet Raamatulle, Jumalan Sanalle ja
sieltä kumpuaa voima ja siunaus, miksi Suomi on rakentunut niin vahvaksi maaksi kuin se nyt on.
Kiitos jälleen kerran kaikille, kun luitte kirjeemme, rukoilette ja tuette meitä. Toivotamme teille oikein hyvää Joulua! Jumala on kanssanne!
Valtteri, Sonja, Noah, Sofia & Nico Tuokkola
PIDETÄÄN YHTEYTTÄ!
sonja.tuokkola@fida.info
wtuokkola@hotmail.com

BALTIAN JUUTALAISTYÖN UUTISKIRJE
Jälleen olemme aloittamassa uutta
vuotta työn merkeissä. Joulukuun
matkamme Latviaan onnistui yli
omien odotustemme. Juutalaisyhteisön väkeä tuli Sanan kuuloon, joitakin uusiakin oli mukana.

Toivo ja Fiona olivat julistusvastuussa. Näin meillä oli tilaisuuden jälkeen
mahdollisuus keskustella kaikkien halukkaiden kanssa. Eräs mieshenkilö
teki uskonratkaisun. Myös ystävämme Roman oli tullut tilaisuuksiin mukaan, hän on ollut uskovien veljien
kanssa tekemisissä nyt enemmän, pienen tauon jälkeen.
Tapasimme myös kaksi naista,
joista toinen oli entisen synagogan
johtajan Boriksen vaimo, joka on ollut parin vuoden ajan tilaisuuksissam-

me tiiviisti mukana. Hänen miehensä tuli uskoon kaksi viikkoa ennen
kuolemaansa vajaa kymmenen vuotta sitten. Rukoillaan tämän rouvan
puolesta, että seuraavalla matkallamme helmi-maaliskuun vaihteessa voisimme yhdessä keskustella ja rukoilla
hänen kanssaan. Hänen silmistään jo
näkee, että sydämentasolla on jo ratkaisu Jeesuksen puoleen tehty.  Toinen
naisista on ystävämme Alla, joka aiemmin yritti aina estää evankeliumin
julistamisen tilaisuuksissamme. Erityisesti, kun olimme juutalaisyhteisön
kanssa yhteisissä juhlatilaisuuksissa.
Nyt hän on innolla kokouksissa mukana ja uusi elämä pilkottaa hänenkin
katseestaan. Vielä pitää mainita Grigorista, joka nousi spontaanisti kokouksen lopussa. Hän julisti paikalla olleil-

le yhteisön jäsenille, että kaikki mitä
Toivo ja Fiona ovat heille puhuneet nyt
ja aiemmin, on kaikki totta ja löytyy
Toorasta. Uskokaa mitä he ovat teille
puhuneet Jeesuksesta, Messiaasta. Ja
että ennemmin tai myöhemmin jokainen juutalainen ottaa Jeesuksen pelastajanaan vastaan. Grigori kertoi myöhemmin meille, että hän haluaa sanan
julistajaksi. Muistetaan Grigoria ja
Anatolia erityisesti rukouksin, koska
he toimivat nyt voimakkaasti yhteisön
keskuudessa.
Maaliskuun alussa meillä on tarkoitus olla viisi päivää Daugavpilsissä
ja tavata kaikkia halukkaita sekä pitää kokouksia kahtena päivänä pastori
Stanislavin seurakunnan tiloissa.  Pääsiäisenä on jälleen vuorossa uusi askel
työssämme, jolloin järjestämme yh-

teistyössä Missio Europen kanssa sielunhoitotapahtuman Daugavpilsissä.
Pastori Petri Välimäki on vaimonsa
kanssa silloin puhujavastuussa. Menneisyyden haavat ja kärsimykset ovat
arka aihe ensikertaa puhuttaessa näissä
holokaustista eniten kärsineissä maissa.
Toukokuussa järjestettävä Shavuotjuhla Riiassa Sofar-Seurakunnassa on
hyvä lisätä rukouslistalle myös. Oikein siunattua alkanutta Uutta Vuotta
2018! Kiitos, että saamme olla kanssasi
yhteistyössä myös tämän vuoden ajan.
Toivo ja Malla Via Baltica Ministry CPM-Finland ry PL 7, 39501
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