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Pitkäaikaisia ystävyyssuhteita
Hyvää uutta vuotta! Jumalan armosta olemme perheeni kanssa päässeet käymään
Keniassa joulukuun jälkipuoliskon aikana 2019. Se oli hieno lomamatka. Saavuimme
Nairobiin ja lähettiystävämme otti meidät lämpimästi vastaan ja majoitti meidät
kolmeksi yöksi. Aikamme Nairobissa oli todella virkistävää ja vaihdoimme kuulumisia
monien vanhojen ystävien kanssa. Kävimme messussa Uhuru Highwaylla, joka oli
Nairobin kotikirkkoni. Lapsemme Amos, Eliel ja Sinuhe saivat myös uusia ystäviä ja
viettivät aikaa uiden ja yhdessä leikkien.
Sitten matkamme jatkui länteen päin. Matka oli viihtyisä, vaikka ajoimme hiljalleen
kohti kotikylääni, jonne mutainen tie kuljetti meidät illan pimeydessä. Sukulaiseni
olivat totuttuun tapaan valmistaneet ruokaa meidän saapumistamme varten.
Itse asiassa huomasin, että Kenian ilmasto on muuttunut paljon. Joulukuu oli ennen
kuivaa kautta, mutta nyt oli sateista ja mutaista. Joka päivä monet ystävät tulivat
vierailemaan luoksemme ja erityisesti naapuruston lapset viihtyivät luonamme koko
päivän. He kaipasivat ruokaa. Osalla heistä ei ollut kenkiä eikä siistejä vaatteita. Sen
sijaan he pyysivät mandazeja (kenialaisia munkkeja) ja Coca-colaa. Sydämeni suli
heille ja päätin valmistaa heille kunnollisen jouluaterian sillä rahalla, mitä yksi
ystävällinen suomalainen lahjoitti. Ruokaa riitti monille naapuruston perheille.
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heimokielellä ja 10 swahiliksi. Heidän täytti suuri riemu, kun he saivat omat Raamatut.
Monet eivät kyenneet piilottamaan iloaan oman Raamatun omistamisesta, ja monet
aikoivat viedä sen kouluun, sillä näissä sisäoppilaitoksissa yksi vaatimus on tuoda
mukanaan englanninkielinen Raamattu. Jaoin nuorille lisäksi Vähäkatekismuksia ja
lasten Raamattuja niille, jotka eivät päässeet sinä päivänä paikalle. Lopulta päivä kului,
kun vietimme yhteensä kahdeksan tuntia kirkossa kysellen ja opettaen uskosta ja
Raamatusta. Olen todella kiitollinen Helsingin EO:lle ja heidän työntekijälle Tenholle.
Kiitän heitä, että he ovat istuttanet Jumalan Sanan siemenen antamalla näille nuorille
omat Raamatut. Se oli kuin EO olisi kutsunut nämä nuoret kuulemaan Jeesusta hänen
Sanansa kautta, niin kuin on kirjoitettu:
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan
naisen todistavan: "Hän kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt." Kun
samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin,
ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen
kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle: "Nyt emme enää
usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja
tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja." (Joh. 4:39–42)
Havahduin vasta siellä, että lapseni eivät ymmärtäneet, että saatoimme viettää joulua
ilman joulukuusta ja lahjoja sen alla kuten Suomessa. Näin, kuinka he olivat
hämmentyneet siitä, ettei muilla ole sen kaltaista joulua kuin meillä länsimaissa
yleensä. Mutta heille toi paljon riemua se, että he saivat nähdä afrikkalaisia serkkujaan
ja pelata heidän kanssaan jalkapalloa. Poikamme Sinuhe innostui serkkujensa kanssa
kaivamaan tunnelia talomme ympärille ja hänellä oli hauskaa yhdessä leikkien.
Perheemme joutui tosin tottumaan siihen, ettei ollut suihkua peseytymistä varten,
vaan perinteinen lämmitetty vesi vadissa kauhomista varten. Vaimoni Kirsi totesi, että
hän pitää tällaisesta yksinkertaisesta elämästä ilman turhia huolia.

Kotoa jälleen kotiin
Palasimme takaisin Suomeen, mutta
sydämemme jäivät Afrikkaan. Olin
tyytyväinen palatessani Suomeen, sillä
yksi kaste oli sovittu tammikuulle, ja
tämä
ystävä
kastettiin
messussa
26.1.2020.
Kiitän teitä kaikista rukouksistanne ja
taloudellisesta tuestanne.
Maahanmuuttajatyö jatkuu edelleen ja olen ilahtunut siitä, että Jumala on lähettänyt
uutta väkeä raamattupiireihimme tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Torstain
Tapiolan raamattupiirissä käsittelemme Raamattua luku kerrallaan, ja aiheena on tällä
hetkellä Hesekiel.
Kristuksessa Jeesuksessa jatkan Hänen ja teidän kaikkien palvelemista.
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