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Kristuksessa rakas veljemme Richard Ondicho ja hyvä
läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän sunnuntain
epistolatekstillä, joka on kirjoitettu Apt 1. luvun jakeissa
12–14.
Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan
Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät
he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas,
Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki
pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja
Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien
kanssa. (Apt 1:12–14.)
Sinä Richard olet joutunut jakamaan sisimmässäsi saman
kokemuksen lähetyssaarnaajien kanssa. Sinulla on täällä
maan päällä kaksi kotimaata: Syntymämaasi Kenia, jonka
kielen taidat kaikkia pienimpiäkin vivahteita myöten.
Toinen kotimaasi on puolisosi synnyinmaa, Suomi, jossa
varsinkin alussa tulit varmaan usein myös väärin ymmärretyksi. Olet joutunut kantamaan samaa tuskaa, mitä jokainen lähetyssaarnaaja joutuu kokemaan vieraan kulttuu-
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rin keskellä. Tässä te Nehemia-yhteisön ystävät voitte
paljon helpottaa ja rohkaista Richardia. Siihen teitä kutsunkin. Kun kuuntelette Richardia, ajatelkaa silloin aina
myös suomalaisia lähetystyöntekijöitä vieraan kulttuurin
ja kielen keskellä.
1. Pelastushistorian taitekohta
Kuulemamme Apostolien tekojen kohta tulee ajoittaa
oikein, muutoin se ymmärretään väärin, ikään kuin nytkin
olisi Jumalan tahto, että meidän ja muittenkin Kristuksen
seuraajien olisi majoituttava seurakuntatiloihin rukoilemaan ja pysyttävä siellä muusta maailmasta erillään.
Aikana, josta tekstimme kertoo, elettiin nimittäin pelastushistorian ainutkertaisten tapahtumien keskellä, jotka
eivät toistu enää sellaisenaan koskaan.
Muutamaa jaetta aikaisemmin kerrotaan, kuinka Jeesus
oli helatorstaina astunut opetuslastensa keskeltä taivaaseen. Ilmestyessään opetuslapsilleen helatorstaina ennen
taivaaseen astumistaan Herramme oli sanonut heille
evankelista Luukkaan mukaan muun muassa näin:
"Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän
todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun
Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa,
kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti
kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti
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iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.(Lk 24:46–53.)
Opetuslapset odottivat Marian, Jeesuksen äidin, ja Jeesuksen veljien kanssa Jerusalemin yläsalissa tämän Jeesuksen lupauksen täyttymistä. Vasta helluntain ihmeen
koettuaan he lähtivät liikkeelle kertomaan pelottomasti
Jeesuksen ylösnousemuksesta ja koko maailman syntien
sovituksesta Golgatalla.
2. Entä tänään?
Entä tänään? Meidän aikanamme kyseinen lupaus on jo
takanapäin. Se täyttyi ensimmäisenä helluntaina. Nytkin
on syytä rukoilla, mutta nyt ei tarvitse odottaa enää liikkeelle lähtemistä.
Pyhä Henki on seurakunnalle annettu, ja hän varustaa
koko ajan seurakunnan kanssa Kristuksen omia ja lähettää heitä työhönsä. Tällaisesta lähettämistapahtumasta on
nytkin tässä hetkessä kysymys.
Pastori Richard Ondicho, vaikka sinun nimeäsi ei mainitakaan Jerusalemin yläsalissa olijoiden joukossa eikä koko Raamatussa, sinä kuulut yhtenä tärkeänä linkkinä siihen suureen Jumalan suunnitelmaan, josta Jeesuksen lähetyskäskyssä kerrotaan. Siksi me yhdessä tämän seurakunnan kanssa kätten päälle panoin ja rukouksin siunaamme sinut siihen työhön, jonka Jumala on sinua varten valmistanut.
Päätös
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Veljemme Kristuksessa, Richard Ondicho, siunaamme
sinut tänään työhön, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on
Kristuksen evankeliumin julistaminen ihmisille sekä yksityisesti että saarnaamalla julkisesti Kristuksesta Jeesuksesta meidän Herrastamme täällä Joensuussa. Tehtäväsi
on Jumalan lasten ruokkimista ja hoitamista Kristuksen
evankeliumilla niin, että he olisivat valmiita kanssasi
myös palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
Täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan
lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suuren Vapahtajan puoleen. Kantakaa myös pastorianne ja
hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja tukekaa
häntä kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin
mielin voisi toimia Jumalan sanansaattajana keskellänne,
se on: saarnata sanaa ja hoitaa sakramentteja Kristuksen
asetuksen mukaisesti ja niin täyttää sen tehtävän, johon
hänet nyt siunataan

