Ystäväkirje 2/2019
Liisa ja Antti Saarenketo
Uganda, Gulu

Block 12
Terveiset Ugandasta. Vietimme jokin aika sitten muutamia seminaaripäiviä Bidibidin
suurella pakolaisleirillä Pohjois-Ugandassa. Aluetta, missä olimme nimettiin Block 12
(lohko 12). Siellä sijaitsee yksi pressukirkoistamme. Näyttää siltä, että kovin kauan ei
kirkko enää pysy pystyssä. Pressut ovat hapertuneet parin vuoden aikana kovassa
auringon paahteessa, ja sadeaikana rajuissa myrskyissä ja tuulissa. Termiititkin ovat
jyrsineet tukipuut vaarallisen haperoiksi. Oli suurta Jumalan varjelusta ettei viereinen,
myös pressuista kyhätty pyhäkoululuokka kaatunut
lasten päälle. Edellisenä päivänä ennen seminaarin
alkua oli luokassa kymmeniä lapsia. Raju
myrskytuuli tarttui pressurakennukseen ja heitti
koko rakennuksen sen toiseen päätyyn kasaan.
Lapset olivat toisessa päässä rakennusta ja
kenellekään ei käynyt kuinkaan.
Sain opettaa eri leirien evankelistoja ja pappeja,
sekä muutaman tunnin myös yhteisopetusta koko
seminaariväelle. Halu oppia Jumalan sanan totuutta
on suuri. Joku sanoikin, että voisi jatkaa näitä
seminaaripäiviä vaikka kuukauden. Monilla ei ole
ollut mahdollisuutta käydä oikein minkäänlaista
koulua. Sunnuntaina edessäni seisoi 17
kastettavaa. Pastori Ottin kanssa konfirmoimme
myös 25 seurakuntalaista.
Liisan kuulumisia
Pitäessämme seminaaria Bidibidin leirillä, sain kokoontua naisten kanssa, pastoreiden
pitäessä tunteja evankelistoille. Paikalle oli kerääntynyt yli 60 naista ja pieniä vauvoja /
leikki-ikäisiä lähes saman verran. Koska tällä kertaa meitä naisia oli huomattavasti
enemmän kuin miehiä, saimme pitää tunnit pressukirkossa, miesten istuessa puun alla.
En tiedä kumpi sitten parempi, sillä lämmön kohotessa ulkona +39 asteeseen, tuntui tuo
”pressuteltta” tukahduttavan kuumalta.
Päivät olivat antoisat niin itselleni ja toivon mukaan myös mukana olleille. Nautin
yleensä (kaikessa raskaudessaan) suunnattomasti noista yhteisistä seminaareista,
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joissa saamme jakaa asioita ja oppia uutta,
naisten kesken. Tällä kertaa oli pyydetty aiheiksi
Terveystietoutta, koskien myös HIV/Aids
sairautta. Niin innokasta yleisöä tai niin
innokkaassa yleisössä en ole koskaan ollut
mukana, kuin näillä leireillä. Naiset ovat ”joka
solullaan” mukana. Meteli on välillä korvia
huumaavaa, lapsia imetetään tai komennellaan.
Pienemmät konttaavat maalattialla ja jyrsivät
tyhjentyneitä vesipulloja. Asioista halutaan
todella ottaa selvää, kysymyksiä ja kommentteja
satelee, naurua ja puhetta riittää. Rukousta, ja
riemukkaita yhteislauluja on joka tunnin alussa ja
lopussa. Kuvat eivät koskaan kerro tätä kaikkea,
valitettavasti. (Kuva väliajalta, kirkon edestä)
Mutta niin paljon kuuli taas sellaista joka koskee
sisimpään. Niin paljon sairautta eikä apua
kaikkeen saatavilla. Niin paljon traumaattisia muistoja joista kahden kesken
keskusteluissa avaudutaan. Niin paljon vaikeuksia joiden keskellä on vain pakko elää ja
jaksaa, ulospääsyä ei näy. Mutta kuitenkin, nämä ihmiset riippuvat kiinni Hänessä, joka
on heidänkin anoa apunsa, ainoa toivonsa, ainoa asia jonka varassa jaksaa…yhden
päivän eteenpäin.
Toissapäivänä olimme Bweyalen
leirillä, jossa seurakuntalaiset olivat
järjestäneet meille läksiäiset.
Tunnelma kaikkine
lauluesityksineen oli riemukas,
mutta myös haikeutta oli ilmassa.
Seurakunnan naiset antoivat
minulle seinäkellon, jotta muistaisin
heitä.
En voi kuin kiittää Jumalaa tästä
ajasta Ugandassa, jonka Hän vielä
elämäämme soi. Kaikessa Hän on
auttanut, ollut mukana, varjellut
eikä koskaan jättänyt pulaan. Siksi kaikki kiitos ja kunnia kuuluu Hänelle, sillä Hän on se
joka työtään tekee, me vain olemme saaneet sitä seurata.
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Tästä eteenpäin
Ensimmäiset Afrikan terveiset kirjoitimme ystäväkirjeessämme 32 vuotta sitten. Näillä
näkymin näyttää siltä, että tämä kirje ainakin kokotoimisessa lähetystyössä on Afrikasta
meidän viimeinen. Minä, (Antti) kun alan olemaan jo ehtoopuolen kulkija ja eläkeikä
lähestyy. Vastaan kuitenkin Etelä-Sudanin / Sudanin työstä Suomesta käsin vielä tämän
vuoden loppuun saakka.
Paljon on näiden Afrikan vuosien aikana tapahtunut. Kaikkia näitä vuosia emme
suinkaan ole viettäneet täällä päiväntasaajalla. Lukuisia kuitenkin. Monet teistä olette
olleet meidän vaiheissamme alusta asti mukana. Emme aikoinaan tienneet, että kun
lähdimme ensimmäistä kertaa Keniaan, että sen lisäksi tulisimme työskentelemään
myös Etelä-Sudanissa ja Ugandassa.
Jumalan johdatuksen näkee parhaiten, kun katsoo taaksepäin elettyä elämää.
Lupauksensa mukaan hän on johdattanut ja ollut kaikissa vaiheissa mukana. Hän ei
hylkää eikä jätä. On ollut suuri Jumalan siunaus, kun on saanut tutustua lukuisiin
ihmisiin niin Suomessa kuin Afrikassakin. Miten totta onkaan mitä kristinoppimme
opettaa: “Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden
ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.”
Tämä pitää paikkansa, missä sitten ihmiset ikinä asuvatkin. Sen vuoksi on, ja on ollut
etuoikeus palvella tätä kalleimman asian eteenpäin viemistä. Muistakaa näitä ihmisiä.
Tuleva syksynä kierrämme lähettiseurakuntiamme ja toivomme näkevämme monia
teistä. Suuret kiitokset
rukouksista ja tuesta.
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