Uutiskirje 2- 2019 maaliskuussa
Hyvät ystävät, sukulaiset ja lähetystyön tukijat!
Olemme vielä maaliskuun aikana saaneet joulupostia,
joten kiitos teille: ”Oi jospa ihmisellä ois joulu
ainainen!”, kuuluu joululaulun sanat - taitaa meillä olla
joulu ainainen. Onneksi meillä on joulun sanoman
päähenkilö jatkuvasti kanssamme: Jeesus Kristus.
Saimme
tavata
suomalaisia
työtovereitamme
työntekijäpäivillä
Johannesburgissa
maaliskuun
puolivälissä. Oikealla olevassa kuvassa olemme kaikki
Eteläisen Afrikan työntekijät Suomesta tulleitten
vieraitten kanssa. Asumme eri maissa: Botswanassa,
Sambiassa, Namibiassa ja Angolassa.
Työntekijäpäivillä virallisten asioiden lisäksi
tutustuimme historiaan: kävimme Mahatma
Gandhin museossa, Sowetossa, Apartheidmuseossa, Nobelin rauhan- palkinnolla palkittujen
Nelson Mandelan ja Desmond Tutun kotikadulla.
Olisipa Gandhin antama rauhanrakentamisen malli
meillä jokaisella jatkuvasti mielessämme: ”Elämäni
on sanomani.” Sitähän Jeesuksenkin esimerkki on
meille kristityille. Joh.8:12 Niin Jeesus taas puhui
heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka
minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan
hänellä on oleva elämän valkeus."

Johannesburgista jatkoin matkaani Skotlantiin tapaamaan
tytärtämme Suvia ja sulhastansa Matthew Finlaysonia.
Sieltä matka jatkui Belgiaan, jossa tapasin siskoni Hannan
perheineen. Vietin Suomessakin aikaa sukulaisteni kanssa
ennen kuin menin Kyprokselle kirkollisen työn -päiville
huhtikuun ensimmäiseksi viikoksi.
Olimme lähes kaikki kirkollisen työn koordinaattorit
paikalla. Saimme koulutusta ja vaihdoimme kuulumisia.
Tutustuimme SAT-7 työhön (kuva oik.). Ilo valtasi
sydämen lähetystyön monipuolisuudesta. Kristilliset TVohjelmat tavoittavat tuhansia ihmisiä.
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Koko Angolaa vaivannut polttoainekriisi on kestänyt jo yli
neljä viikkoa. Sähkön saantia on rajoitettu entistä
ankarammin. Dieseliä ei olla saanut, bensaa on rajoitetusti.
Huoltoasemien läheisyydessä olevat autojonot ovat ennen
näkemättömän pitkiä. Rauno on yrittänyt löytää
polttoainetta ja hän onnistui viime viikolla saamaan kaksi
kanisteria täytettyä bensalla, jota voidaan käyttää
remonttityömaalla. Kotona käytämme diesel generaattoria
kolmisen tuntia illan pimeinä tunteina, mutta se ei jaksa
pitää jääkaappia kylmänä.

Vesikin loppui, kun alueemme porakaivon pumppu ei ole energiapulan vuoksi toiminut. Rauno onnistui
saamaan vettä ystävältämme ja saimme maan alla olevaan vesitankkiimme 500 l vettä. Herran huolenpito
tällaisissa tilanteissa on riemullista. Kansainvälinen lähettiyhteisö on perustanut WhatsApp-ryhmän, jonka
nimi on FUEL. Siellä viestitellään eri puolilla kaupunkia tapahtuvista havainnoista polttoainetilannetta silmällä
pitäen.
Kuivuus on ravistellut varsinkin eteläistä Angolaa. Nälänhätää on monilla alueilla ja ne, jotka eivät ole
osanneet varastoida viljaa tai maissia pahan päivän varalle, kiertelevät jo nyt eri taloissa kerjäämässä ruokaa.
Se verottaa luonnollisesti niiden perhekuntien ruokavaroja, joilla jotain on. Angolan presidentti João Lorenço
kävi itse tutustumassa paikan päällä kuivuuden riuduttamilla alueilla ja lupasi valtion pikaista katastrofiapua:
isoja vesisäiliöitä, joiden säännöllisestä täyttämisestä huolehtivat valtion palkkaamat työntekijät vesitankkiautoilla. Rukoillaan, että tämä helpottaisi ihmisten ja karjan elämää. Lahjoituksen voi halutessa tehdä Suomen
Lähetysseuran tilille Danske Bank IBAN FI38 8000 1400 1611 30 ilman viitettä, viesti voi olla
vapaavalintainen.

Kuvassa oik. Noa Ndeutapo,Teija Lievonen ja minä Eeva-Liisa
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Reilu viikko sitten tuli Shangalalasta delegaatio: Angolan Luterilaisen Kirkon ensimmäinen kirkonjohtaja 93vuotias Noa Ndeutapo, rovasti Tobias Kanguma, Shangalalan klinikan ylihoitaja Alice Nande,
laboratorionhoitaja Helmi Sheehama ja Shangalalan Raamattukoulun rehtori Marcos Ndeutapo. Tatekulu Noa
tuotiin sairaalaan hoitoon, jossa hänellä diagnosoitiin malaria. Hyvässä hoidossa tatekulu Noa on toipunut
kiitettävästi ja mahdollisesti pääsee palaamaan kotiin tällä viikolla.
Saimme pitää Alice Nandea yövieraanamme muutaman yön. Muut halusivat nukkua teltassa tai autossa
sairaala-alueella. Sukulaiset pitivät huolta muonituksesta ja meillä oli ilo tarjota yhtenä päivänä lounas näille
ystävillemme. Afrikkalainen huolenpito tämän kaltaisissa tilanteissa on puhuttelevaa. Toisaalta leipätyö jää
tekemättä. Jäin pohtimaan sitä, mikä on Jumalan silmissä tärkeämpää: suorittaa velvollisuutensa leipätyössä
vai huolehtia sairaista, vanhuksista, orvoista ja yksinäisistä? Teollisuusmaiden näkemys asiasta on varmaankin
yksioikoinen, mutta miten voisimme sisällyttää tätä afrikkalaisten osoittamaa lähimmäisenrakkautta myös
omassa tehokkaassa yhteiskunnassamme Suomessa?

Siunausta elämääsi tv. Eeva-Liisa ja Rauno
Toivo. Yhteistyö. Muutos.
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Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela
Eeva-Liisa on kirkollisen työn
koordinaattori ja Rauno kirkon
huoltokouluttaja IELA:n (Angolan
Evankelisluterilainen kirkko)
työyhteydessä
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IELA:n työ
johdatusta piispoille
työhön
viisautta meille töihin
terveys
sadetta
nuortemme Markon, Sinin
ja Suvin elämä
kumppaneineen
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IBAN: FI38 8000 1400 1611
30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
työntekijän nimi.
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evankelioimisnäky
terveys

Danske Bank IBAN:
FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH
Y-tunnus 0116962-5

Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on
ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.
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