Ystäväkirje 3/2018
Liisa ja Antti Saarenketo
Uganda, Gulu

Tervehdys täältä Ugandasta.
Saimme viettää ihanat, lämpimät kesäkuukaudet Suomessa.
Tuona aikana saimme kiertää seurakunnissa, tavata ystäviä, viettää aikaa lasten
perheiden kanssa sekä lomailla. Syyskuun alkupuolella palasimme takaisin Guluun.
Näin sadeaikana lämpötila on pysytellyt +30 asteen kieppeillä, joten ei vielä liian
kuumaa. Joulua kohti mennessä ilmat alkaa lämmetä.
Sunnuntaina saapumisemme jälkeen pääsimme Bwyalen leirille. Paikka sijaitsee noin
kahden tunnin päässä Gulusta. Oli ilo tavata ja kuulla kuulumisia. Antti saarnasi ja itse
sain kokoontua naisten kanssa kirkon jälkeen. Ehkä koskettavinta oli kuulla
nuortenkuoron esittämä laulu, jonka sanat kirjoitan tähän.
”Minne voin mennä
Minne voin mennä
Tarvitsemme vastauksia,
Herra, muista meitä”
”Isämme kuolivat sodassa
Äitimme ovat nyt leskiä,
He eivät tiedä mitä tehdä
He eivät tiedä miten huolehtia meistä.
Isä me tarvitsemme vastauksia,
Herra, muista meitä
Omaisuutemme on menetetty,
Kuinka voisimme saada ne takaisin?
Hassua, kansamme taistelee keskenään,
Korruptio on kaikkialla,
Emme tiedä mitä tehdä,
Isä me tarvitsemme vastauksia,
Herra, muista meitä.”
Juoksimme Ugandaan, Keniaan, Etiopiaan ja Kongoon
Emme tiedä paikkaamme, me vain kuljemme.
Vie meidät takaisin maahamme,
Anna meille rauha ja oikeus, vapaus ja menestys.
Minne voin mennä Herra, muista meitä.”

Voi kuinka totta nuo sanat ovatkaan jokaisen nuoren, aikuisen ja lapsen elämässä, liian
monen. Kuulemme täällä niin monia surullisia tarinoita ihmisten pakomatkoista,
läheisten menettämisestä, nälästä, sairauksista ym. Kaiken tämän keskellä he
kohottavat kätensä huutaen kohti taivasta; Herra muista meitä.
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Tällä viikolla saimme pitää Etelä- Sudanin kirkon pääsihteeriä past. Mark Onen
luonamme muutaman päivän. Hän itse elää ison perheensä kanssa Bidibidin
pakolaisleirillä. Kertoi mm. naapuri teltassa asuvasta isoäidistä neljän lapsenlapsensa
kanssa. Molemmat vanhemmat kuolivat
sodan aikana. Past. Mark kertoi YK ruoka
avustuksen riittävän perheelle kahdeksi
viikoksi. Ruuan loputtua mummo vetoaa
papin vaimoon ”me kuolemme, jos ette jaa
ruokaanne”. Vaikeaa on saada Markin
perheessä omakin ruoka riittämään, kun siinä
vielä yrittää kouluttaa omia lapsiaankin,
”mutta kieltääkään emme voi”, Mark lisäsi.
Kuvassa tämä perhe, jolla ainoat vaatteet
päällään. Ja tämä on vain yksi perhe, yhdellä
leirillä jossa noin 300.000 pakolaista.
Viimeviikolla luimme virallisia tietoja Etelä-Sudanin sodan uhreista. Loppuvuodesta
2013 alkanut sota, on vaatinut jo lähes 400.000 ihmisen hengen!
Rauhansopimus allekirjoitettiin
Sitten viime kirjeemme Etelä-Sudanissa on hallituksen ja kapinallisten pääosan välillä
saatu aikaan rauhansopimus. Se syntyi pitkällisen väännön ja vaiheitten jälkeen. Niin
kuin varmaan muistatte, tämä ei ole ensimmäinen sopimus. Vuoden 2013 jälkeen on
ollut useita rauhansopimusyrityksiä. Toivottavasti tämä sopimus voisi aloittaa uuden
sivun Etelä-Sudanin niin verisessä historiassa. Kaikki riippuu siitä miten sovitut asiat
toteutuvat käytännön tasolla. Ihmiset ovat varovaisen toiveikkaita. ”Katsotaan,
katsotaan, mitä päivät tuovat tullessaan ja jatketaan rukouksia” on monien täällä olevien
pakolaisten huulilla ja ajatuksissa. Menee pitkään ennen kuin ihmiset uskaltavat palata
kotiin. Monilla se on tuhoutunut tai ryöstetty sodan aikana. Monin paikoin on edelleen
hyvin rauhatonta ja yhteenotoista uutisoidaan lähes päivittäin. Rukoillaan mekin EteläSudanin puolesta.
Kirkon työ jatkuu
Kirkkomme jatkaa työtään niin Etelä-Sudanissa kuin pakolaisleireilläkin. Saamme
pyyntöjä seurakunnan työntekijöiltä ja vastuunkantajilta työn monilta alueita. Tarvitaan
puhdasta vettä, kouluja, lääkkeitä, vaatteita, Raamattuja, kirkkoja, tai edes pressuja
kirkkoa varten, avustusta leskien ja orpojen perheille jne. Suuri tarve on myös Jumalan
sanan toivosta, lohdutuksesta, rohkaisusta, anteeksiantamuksesta ja Hänen
läsnäolostaan. Muistuupa mieleen Jeesuksen sanat, ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä
vähän”.
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Roben pakolaisseurakunta Etelä-Sudanissa, jota siunattiin tänä vuonna porakaivolla,
menetti valtavassa myrskyssä kirkkonsa katon. Saimme
Kaustisen / Ullavan seurakunnalta hienon lahjan
korjausta varten, jolla peitämme osan kuluista. Kiitos
siitä. Jos jonkun sydäntä tämä kirkkoremontti koskettaa,
niin otamme mielellämme vastaan lahjasi. Vaikkapa tuon
alla olevan lähetyskannatus tilimme kautta. Roben
evankelista ja sen perustaja Samuel Maridi on
pitkäaikainen työntekijämme. Hän tekee työtään muun
toimensa ohella. Samuelin varsinainen tehtävänsä on
opettaa Jubassa olevaa armeijan soittokuntaa. Tämä
nöyrä ja vaatimaton mies on elämänsä aikana perustanut
useita seurakuntia. Tänäkin vuonna hän perusti sellaisen
armeijan päätukikohtaan Jubaan. Sotilaat olivat
kuulemma sanoneet: ”Nyt viimein mekin saamme kuulla evankeliumia
kasarmialueellamme.” Tiedän, että tarvetta on. Siellä on nyt väliaikainen kirkkosuoja,
mutta toivomme, että jonakin päivänä saamme rakentaa sinne peltikattoisen kirkon.
Luin tänään Raamatusta sanat jotka haluan jakaa kanssanne: ”Valvokaa, pysykää
uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. Kaikki minkä teette, tehkää rakastavin
mielin! (1 Kor.16:13-14)
Kiitokset esirukouksista ja tuesta. Terveiset monilta työtovereiltamme ja kristityiltä niin
täältä Ugandasta, EteläRUKOUSAIHEITA:
Sudanista ja Sudanista.
Voimia ja Siunausta
Liisa ja Antti Saarenketo

- Ensiviikolla naisten 2 päivän koulutus
- Viisautta ja voimia työhön
- Rauhanneuvottelut Etelä-Sudanissa ja Nubian maakunnassa
- Pakolaiset ja heidän kotinsa.
- Lupa-asiat leireille, jotka kangertelee edelleen.
- Pakolaisleireillä olevat
- Kirkon työntekijät Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Ugandassa
- Varjelusta ja johdatusta matkoille. Kiitos terveydestä
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