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Hyvää kevättä Gulusta
Terveiset täältä aina kesäisestä Ugandasta. Kuiva ja kuuma aika on päättynyt ja
elämme sadekautta. Ihmiset ovat kuokkineet ja kylväneet peltojaan. Kylvämistä on
myös tämä Jumalan antama ja velvoittama työ ihmisten sydämien pelloilla.
Pääsiäisenä kuulimme iloisia uutisia monesta pakolaisleirien pressukirkoista. Sekä
pastorit Otti ja Nixon soittivat innosta hehkuen ja kertoivat, kuinka olivat saaneet kastaa
kymmeniä uusia ihmisiä Jumalan valtakuntaan ja konfirmoida jo kastettuja kristittyjä.
Afrikkalainen laulu ja riemu oli kaikunut kauas, kun nuoret tuoreet kristityt olivat
ylistäneet ja kiittäneet ylösnoussutta Herraa noista ulkoisesti vaatimattomissa kirkoista.
Tärkeintä onkin elävän Jumalan läsnäolo ja Hänen voimansa. Jumalan sana käy toteen,
niin kuin on sanottu Jesajan ja Paavalinkin sanoin: ”Minä panen sinut valoksi kansoille,
pelastukseksi maan ääriin saakka.” ”Tämän kuullessaan pakanat iloitsevat ja ylistävät
Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon”
(Apt.13:47-48).
Porakaivo Robeen
Kauan kaivattu ja unelmoitu porakaivo on
valmistunut Etelä-Sudanin Robe nimiseen
kylään. Kylläpä sitä oli odotettukin. Järjetön,
kaikkialle vaikuttava sota on valitettavasti
myöhästyttänyt tätäkin työtä, niin kuin monia
muitakin tärkeitä hankkeita. Kylä sijaitsee
reilun 20km päässä pääkaupunki Jubasta.
Kylän kaikki asukkaat ovat muutamia vuosia
aiemmin saapuneet alueelle pakolaisina.
Suurin osa on saapunut Sudanista. Alue
huokuu köyhyyttä risumajoineen,
sairauksineen ja aliravitsemuksineen. Ainoita
toivon säteitä löytyy ihmisten sydämissä.
Erityisesti niiden, jotka ovat tulleet Jeesuksen
koskettamaksi.
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Tämä porakaivo on erään pariskunnan lahja lähetyksellemme, ja sitä kautta EteläSudanin luterilaiselle kirkolle Robeen. Se on puhutellut monia kylän asukkaita. Kaivo
sijaitsee kirkon tontilla, josta kaikki saavat hakea nyt ilmaiseksi raikasta puhdasta vettä.
Elävän veden lähde kirkko, sijaitsee vain muutaman metrin päässä kaivosta. Sekin vesi,
kaikkien saatavilla, ilmaiseksi.
Robessa oli suuri juhla, kun piispa Noah Wilson Rule siunasi ja avasi kaivon kyläläisten
käyttöön. Piispa kertoi liikuttuneena porakaivon tuovan runsaasti ihmisiä nyt myös
Elävän veden, Jeesuksen luokse. Kiitollisena ihmiset vastaanottivat lahjan ja antoivat
runsaat kiitokset Jumalalle. Hän on kuullut rukoukset ja huokaukset ja on avannut
kristittyjen sydämiä muistamaan heitä, jotka asuvat kaukana Afrikassa, sodan,
kurjuuden ja toivottomuuden keskellä.
Ensimmäisen kerran vierailtuamme Liisan kanssa Robessa, katselimme ihmetellen
ympärillemme ja kummastelimme; miten joku voi asua täällä. Likaisen lätäkön ympärillä
päivittelimme alueen vesihuoltoa. Asukkaat olivat muuttaneet alueelle hiljattain. Kysyin
kyläpäälliköltä, niin kuin olen joskus aikaisemkin jo kertonut: ”Mitä haluatte tänne kylälle
ensiksi? Hän vastasi: ”Kirkon”. Kysyttyni häneltä vähän ihmetellen, miksi? Hän vastasi:
”Kun meillä on Jumala, kaikki muukin järjestyy.” Kirkko rakennettiin, ja ihmeellisesti
näyttää muutkin asiat järjestyvän.
Omeyon kylän koulu
Omeyo sijaitsee Etelä-Sudanissa, lähellä
Ugandan rajaa. Jubassa asuessamme
saimme vierailla kylässä ja sen
seurakunnissa. Läheiseksi meille tuli
seurakuntaa johtanut innokas evankelista
Nixon. Hiljattain Nixon sai
pappisvihkimyksen ja toimii nyt Ugandan
puolella erään pakolaisleirin seurakunnan
johtajana. Hänen vielä Omeyossa
asuessaan hän perusti kylään kirkon koulun,
jota ilman asukkaiden lapset olivat siihen
asti olleet. Nixon on edelleen osavastuussa
koulusta, joka jatkaa toimintaansa. Aluksi
koulu sijaitsi ruohokatoksessa, kunnes
paikalle saatiin rakennettua kirkko, jossa
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arkipäivinä koululaiset saavat opiskella.
Oppilaita koululla on tällä hetkellä 281,
esikoulusta kuudenteen luokkaan saakka.
Opettajina toimii pientä tukea saavia
opettajia, joka on ollut mahdollista Sleyn
tuen kautta. On ollut ilo seurata tuon koulun
kasvamista. Samalla nuo lapset saavat
kristillistä opetusta.
Viime aikoina olemme heränneet
ajattelemaan, miten merkittävä tuo kirkon
koulu on. Kun ottaa huomioon viimeisen YK
tekemän tutkimuksen, jonka mukaan noin
72% Etelä-Sudanin peruskoulu ikäisistä
lapsista on poissa koulusta. Olemme
saaneet lahjoituksena mm. koulupukuja,
joilla on suuri merkitys köyhistä oloista
tuleville lapsille. Viimekuussa koulupukujen
yhteydessä koulu iloitsi myös saamastaan
liitutaulusta. Sulkekaa tuo koulu, sen lapset
ja opettajat esirukouksiinne.
Esteitä ja haasteita
Olemme lähiaikoina tulossa Suomeen kunnes taas palaamme takaisin, jos Jumala suo.
Katsoessani taaksepäin, kuin kokonaisuutena tätä jaksoamme, on se osoittautunut
melko lailla toisenlaiseksi, kuin aiemmin kuvittelimme. Olemme kohdanneet monenlaisia
esteitä ja haasteita työssämme. Suurin on ollut se miten vaikeaa on ollut saada lupia
leireillä työskentelyyn, vaikka monenlaisia virallisia papereita olemmekin saaneet
hankituksi. Tälläkin hetkellä meidän pitäisi olla kahdella pakolaisleirillä pitämässä
seminaaria, mutta toisin kävi. Viimeiseen asti odottelimme, kunnes oli saatettava
eteläsudanilainen pastori kollegamme yksin matkaan. Pettyneinä purimme laukkumme.
Toisella kerralla olimme jo päässeet sisälle leiriin, kunnes eräs komissaari ajoi meidät
pois. Liekö maan korruptio ollut syynä asiaan vai mikä, sillä kaikki piti olla kunnossa.
Ugandan korkeat virkamiehet valvovat ja myöntävät kyseisiä lupia ulkopuolisille.
Kaikesta huolimatta on mieliala pysynyt hyvänä ja olemme jaksaneet ottaa
vastaantulevat haasteet Jumalan kädestä. Monessa mielessä myös kirkon
eteläsudanilaiset työntekijät, jotka itsekin ovat pakolaisina, ovat joutuneet painimaan
omien haasteiden kanssa, myös heille vieraassa maassa ja kulttuurissa. He ovat
onneksi saaneet toimia vapaasti leireillä ja toivon mukaan olemme edes hiukan
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osanneet olla heitä tukemassa. Varsinkin Afrikassa, uudessa maassa, uusissa
olosuhteissa ja uudenlaisen työmuodon hakiessa ”uomaansa” kaikki vain
yksinkertaisesti kestää ja se on hyväksyttävä. Hyvän Jumalan johdatuksessa on
kuitenkin hyvä olla ja jatkaa tästä eteenpäin.
Kiitokset esirukouksista ja tuesta.

Voimia ja Siunausta
Liisa ja Antti Saarenketo

RUKOUSAIHEITA:
- Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Nubian maakuntaan
- Pakolaiset ja heidän kotinsa.
- Ugandan leireillä alkanut työ. Lupa-asiat leireille.
- Pakolaisleireillä olevat kristittymme
- Kirkon työntekijät Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Ugandassa
- Varjelusta ja johdatusta matkoille
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