Adventti- ja Joulutervehdys
Matongosta!
Jos kuljitte syyskesästä Kouvolan kotimme ohitse,
näitte kauniin rivin kehäkukkia. Kaksi kukkaa ehti
niin pitkälle, että sain niistä siemeniä, jotka toin
mukanani tänne Matongoon. Taimet ovat jo
pitkällä, eivät ihan vielä joulukukiksi ehdi. Tullessa
ostin Amsterdamin lentokentältä
jättiläisamarylliksen sipulin ja se varmasti avaa
nuppunsa jo ennen joulua. Myös keväällä
istuttamamme ruusu on tehnyt lupaavasti
nuppuja, saamme jouluruusuja.
Syksyn aikana olemme päässeet vierailemaan niin
samburu- kuin maasaimaassakin, maasaissa
osallistuimme Osmon entisten opiskelijoiden
Gideonin ja Paulin pappisvihkimykseen.
Pääasiassa olemme kuitenkin olleet täällä
rakkaalla Matongon mäellä, Osmo on ahertanut
opettajana ja vieraillut sunnuntaisin
seurakunnissa. Minä olen yrittänyt jatkaa
opettajaseminaarin historiikin kirjoittamista,
mutta paljon aikaa kuluu myös opiskelijoiden
kanssa. Tänä syksynä opettajaopinnot aloitti
ensimmäinen turkana-heimoon kuuluva
opiskelija. Turkanoilla on naapurien, samburuiden
ja pokotien keskuudessa hurja maine
karjanryöstöjen tähden. Rukouksenamme on,
että opettajat, jotka opiskeluaikanaan ovat
oppineet elämään ja tulemaan toimeen
”vihollistensa” kanssa, osaisivat olla
rauhanrakentajia palatessaan opettajiksi
levottomalle kotiseudulleen. Kiitos kaikille teille,
jotka olette ryhtyneet näiden vaikeista oloista
saapuvien opiskelijoiden kummeiksi. Edelleen
tarvitaan kummeja. Jos et voi ryhtyä kummiksi,
mutta haluat antaa joululahjan tälle kummityölle,
voit sen tehdä Sleyn tilin FI 13 8000 1500 7791 95
kautta, tiedonantoja kohtaan viite KEM025 tai
pyydä henkilökohtainen viite:
anna.poukka@sley.fi

”Iloitse, tytär Siion, Riemuitse tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa
hän on!” Eli laulamme tervetulotoivotuksen
Kuninkaallemme Jeesukselle, FURAHINI !
Viimeisten aikojen merkit, terrori-iskut yms
peloittavat ihmisiä eri puolilla maailmaa, mutta
FURAHINI (swahili, suom. RIEMUITKAA), sillä
meillä on turva Jeesuksessa, jonka kuningaskuntaan meidät liitettiin pyhässä kasteessa ja
johon me saamme kaikessa ja aina turvautua:
”Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis – niissä mä
kurja oon taivaaseen valmis”, laulamme varmana
Siionin Kanteleessa.
Näillä sanoilla lohdutamme nyt kenialaisia kristiveljiämme ja –sisariamme viettäessämme
adventin ja joulun aikaa täällä meille niin
rakkaalla Matongon mäellä ja vieraillessamme
monissa paikallisissa seurakunnissa. Samoilla
sanoilla tervehdimme kaikkia ystäviämme ja
omaisiamme Suomessa ja kautta koko maailman.
Muista meitä ja Matongon Neema Lutheran
Collegea rukouksin!
Siunattua Adventtia ja Joulua 2015!
Arja & Osmo
Osoite:
P.O. Box 50
40109 SONDU, KENYA

