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Terveiset Kankaanpäästä.
Viimeksi kirjoittelimmekin Ugandasta, Gulun kodista. Kesä ja
syksy ovat olleet monella tavalla erilaista aikaa verrattuna viime vuosiin. Ennen
kesälomia, ja nyt syksyllä olemme saaneet kiertää lähettäjäseurakunnissa, kouluissa ja
nuorten tapahtumissa. On ollut hienoa saada tavata teitä. Erityiskiitos kaikille teille,
jotka olitte järjestämässä tilaisuuksia ja majoititte meidät koteihinne. Ugandan
pakolaisleirit sekä Etelä-Sudan ovat olleet siis vahvasti ajatuksissamme ja
puheissamme. Sieltä olemme saaneet olla tuomassa terveisiä.
Antin aloittaessa jo lähipäivinä eläkelomiaan on edessämme uusi, toisenlainen
elämäntilanne. Olemme asettautumassa Suomeen, tänne Kankaanpäähän. Minä
(Liisa), kyselen vielä Jumalan johdatusta viimeisille vuosilleni ennen kokoaikaista
eläkkeelle siirtymistä. Vielä emme tätä uutta vaihetta elämässämme osaa sisäistää, sillä
tähän asti on Afrikka vielä kulkenut tiiviisti mukanamme. Mutta aika näyttää, kunhan
”arki” alkaa. Tällä hetkellä tunnemme sisimmässämme lepoa, rauhaa ja kiitollisuutta.
Varmasti on niin, että Afrikka tulee olemaan lopun elämämme osana meitä. Millä tavalla
ja missä määrin sen sitten näemme.
Nyt on kuitenkin kiitoksen aika. Te lukuisat ystävät ja
tutuiksi tulleet ihmiset eri puolilla Suomea, olette
kulkeneet pitkän matkan kanssamme. Osa teistä jo
sieltä vuodesta 1987, kun ensimmäisen kerran
perheenä pakkasimme laukkumme suuntana silloin
Kenia. Kolmessa eri maassa olemme saaneet työtä
tehdä. Työt ovat vaihdelleet ja haasteita on ollut paljon.
Taaksepäin katsoessa voimme kuitenkin todeta sen
Kenia1987
miten rikasta
elämä on ollut kaikkien vaikeuksienkin keskellä.
On kuitenkin todettava, että menneistä vuosista
emme olisi selvinneet ilman Jumalan apua. Siksi
kiitos kuuluu Hänelle. Hän on ollut uskollinen,
johdattanut, lohduttanut ja kantanut meitä
silloinkin, kun omat voimat ovat olleet vähissä.
On ollut suurta saada olla teidän
2019
esirukouksissanne. Monin eri tavoin olette meitä
ja työtämme tukeneet ja muistaneet.
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Haluamme myös tässä yhteydessä kiittää rakkaita lastemme perheitä. Monet itkut on
itketty lentokentillä, kun on erottu yhteisten lomien jälkeen. Ikävä on usein puristanut
rintaa, kun olemme asuneet kaukana teistä. Olette kuitenkin ihmeellisellä tavalla
jaksaneet kaikkina näinä menneinä vuosina olla meitä tukemassa ja rohkaisemassa,
niin sanoin, kuin rukouksinkin. On myös koettu se, että tässäkin asiassa Jumala on
auttanut. Miten ihania ovat olleet yhteiset, lyhyetkin aikamme yhdessä. Jumala on
pitänyt huolen niin meistä, kuin teistä jokaisesta.
Työtoveruutta
Omia tuntemuksiaan on joskus vaikea pukea sanoiksi. Erityisesti nyt, kun kirjoittaa
viimeistä ystäväkirjettä enää vain hetken kokotoimisena lähetystyöntekijänä ennen
eläkeikää. Miten kiteyttäisi kokemansa? Kirjoitin joskus nuoruusvuosina laulun, jonka
muutama säe tuli mieleeni: ”Jos viimeinen laulu mun tehtävä ois, sen aiheena Jeesus
vain olla vois. Niin vähän jää muuta sanottaa, vain mikä on suurta ja tärkeää.” Ihmisen
osuus Jumalan valtakunnan työssä on äärettömän pieni. Hän kuitenkin uskoi meille
maailman tärkeimmän asian. Se on, evankeliumin julistamisen kaikille kansoille. Sen
perusteella Paavali kirjoittaa; ”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa
Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi” (2 Kor.6:1). Onhan huikeaa ajatella ja
tietää, että saamme olla itse Kaikkivaltiaan työtoverina.
Edellä siteeratun lauluni eräässä säkeessä sanotaan: ”Jo toivoisin jokaisen tietävän
sen, me verellä ostettu Jeesuksen. Näin kallista hintaa kenestäkään, tää maailma pysty
ei maksamaan.” Näihin ajatuksiin voisin siis kiteyttää tehtävän, jonka Herra on
kohdalleni uskonut. On suurenmoista olla Hänen palveluksessaan. Olemme erityisen
kiitollisia, että olet jaksanut rukoilla ja tukea puolestamme monien vuosien ajan.
Vapahtajamme läsnäoloa Adventin ja Joulun aikaasi. Siunausta Sinulle ja
perhekunnallesi.
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