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HYVÄÄ ADVENTIN AATTOA!
“Soon and very soon we shall see the King!”
Odotamme kuninkaan Jeesuksen saapumista
kansansa keskelle. “Iloitse, tytär Siion! Riemuitse,
tytär Jerusalem! Katso. Kuninkaasi tulee, vanhurskas
ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa
aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa … Hän
julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu
merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti.” Sak.9:910.
Elämme rauhattomassa maailmassa ja maailman
ajassa, mutta Rauhan Ruhtinas tulee keskellemme.
Hän teki jo Golgatan ristillä kertakaikkisen rauhan, kun
”Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua
hänessä (Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa), sekä
hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä
verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan
päällä ja taivaissa. … Teidän on vain pysyttävä lujina
uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta,
jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa.”
Kol.1:19-23.
On etuoikeus saada olla evankeliumin julistajana tässä
ajassa ja niiden ihmisten parissa, jonne Jumala on
meidät itse kunkin kutsunut ja asettanut, on se sitten
koti Suomesssa tai Keniassa tai missä maan äärissä
tahansa. Nyt on yhdestoista hetki ja kuninkaamme
Jeesus saapuu pian: HOOSIANNA, DAAVIDIN POIKA!

Kuten kuvasta voitte arvata, matkasimme tälläkin
kertaa Amsterdamin kautta. Saavuimme Keniaan juuri
ennen Presidentin vaalien uusintakierrosta,
matkasimme Matongoon vaalipäivänä, emmekä
nähneet minkäänlaisia mellakoita matkan varrella.
Nuo vaalit ovat sekoittaneet elämänmenoa monella
tavalla. Esimerkiksi opettajaseminaarin syyslukukausi
jäi varsin lyhyeksi, kun opiskelijat piti päästää
äänestämään ja kun matkat ovat pitkiä, eikä
kenelläkään ole ylimääräistä rahaa, matkustaminen
takaisin Matongoon oli liian kallista. Siis joululoma
aloitettiin jo lokakuussa. Teologi- ja
diakonissaopiskelijat sen sijaan palasivat Matongoon

ja puurtavat opintojen parissa ensi viikon lopulle. Nyt
kolmen viikon ajan TTCllä on ollut käynnissä
varhaiskasvatuksen opetus ja toisen vuoden
opiskelijat suorittavat loppukokeet ensi viikolla. Kun
opeopiskelijat ovat olleet hajaantuneita
kotiseuduilleen, olemme matkanneet tapaamaan
heitä ja entisiä opiskelijoita, ensin Chesinendeen ja
sitten Lenkishoniin Kajiadossa. Olemme yhdessä
pohtineet entisten opiskelijoitten roolia opinahjonsa
tukena. Monet sanovat: I’m what I am because of
Matongo. Tätä pohdintaa jatkamme vielä adventin
aattona täällä Matongossa. Osmo on saanut
tilaisuuden opettaa myös uskonpuhdistuksesta.
Alkuvuodesta Keniaa ja koko Itä-Afrikkaa vaivasi
kuivuus, eläimet kuolivat ja ihmiset näkivät nälkää.
Nyt tilanne on parempi, vaan ei koko maassa.
Lenkishonissa jouduimme keskelle kurjuutta, lehmät
eivät enää pysy pystyssä, kaatuvat ja kuolevat. Lehmät
ovat maasaitten rahaa, muttei kukaan osta
kuolemaisillaan olevaa eläintä – mistä sitten saadaan
koulu- ja opiskelumaksut. Nytkin ennen
jumalanpalveluksen alkua tuli kirkon seinustalle 3
lehmää, jotka yrittivät saada tukea kirkon seinästä, ne
olivat luukasoja, joita peitti nahka, jossa oli nyrkin
kokoisia verestäviä reikiä.
Muutama vuosi sitten keräsimme Lenkishonin
kirkossa kolehdin yhden opettajaopiskelijan
matkarahoiksi takaisin Matongoon, kun hänet oli
lähetetty: for fees. Onnistuin saamaan hänelle
kummin ja nyt hän valmiina opena oli siellä
seurakunnan keskellä, toisena tekstin lukijana ja
hänen isänsä lauloi kiitokseksi kaksi laulua – siis kiitos
teille, jotka silloin annoitte Johnille matkarahat.

Halutessasi voit antaa joululahjan Matongon
opiskelijatyölle, viitteen saat: anna.poukka@sley.fi,
kerro haluatko tukesi opettaja- vai teologiopiskelijalle.
Joulun vietämme yhdessä samburuseurakunnan
kanssa Pohjois-Keniassa.
Riemullista Jeesuksen syntymäjuhlaa! Arja & Osmo

