Ystäväkirje 1/2017
Antti ja Liisa Saarenketo
Aaponkatu 15, 38710 Kankaanpää

Eteläsudanilaisten hätä kasvaa
Hyvää alkavaa kevättä hyvät ystävät. Koetan palautua suomalaiseen todellisuuteen
Pohjois-Ugandan matkan jälkeen. On vahva kokemus siitä, että parin vuorokauden
siirtoaika yhdeltä maailman suurimmalta pakolaisleiriltä Bidi Bidistä tänne pohjolan
yltäkylläisyyden keskelle on mielelle hyvin shokeeraavaa.
Eteläsudanilaisten hätä kasvaa. Maan tilanne on mennyt kaikilla mittareilla mitattuna
entistä huonommaksi. Se näkyy valtavana pakolaistulvana maan sisällä ja
naapurivaltioissa. Erityisesti Ugandassa. Ugandan valtio on toiminut todella ymmärtävästi
tässä kriisissä. Mikä valtio päästäisi maahansa vajaan vuoden sisällä lähes miljoona
pakolaista? Maa on yksi köyhimmistä maista, mutta se on ollut valmis antamaan maatilkun
jokaiselle pakolaiselle missä asua. Leirit ovat valtavan laajoja ja ne ovat YK ylläpitämiä.
Voinee arvata, että pelkästään perustarvikkeiden järjestäminen näille kaikkensa
menettäneille ihmisille on valtava haaste tuolla kuivan pensaserämaan keskellä.
Nyt on aika toimia
Matkatovereinani tuolla Ugandan matkalla oli ilo pitää Pekka Jauhiaista lähetysosastolta ja
Kenian lähetti Pauli Vanhasta. Saimme välittää myös apua kirkon kautta pakolaisille
leireissä. Suuret kiitokset siitä sinulle. Samalla meillä oli hyvä aika keskustella, nähdä ja
miettiä sitä, mitä me lähetyksenä voimme tehdä juuri nyt. Tapasimme myös Yumbessa,
pienessä Ugandalaisessa kylässä, piispa Noah Wilsononin ja pastorit Edward Nzemen ja
Emmanuel Bafukan Etelä-Sudanista.
Pakolaisseurakunnat Ugandan eri leireillä ovat syntyneet pakolaisuuteen joutuneiden
seurakuntalaisiemme
aloitteesta. Nämä seurakunnat
ovat kuin virkistäviä keitaita
epätoivon ja murheen keskellä.
Nuoret evankelistat ja
vastuunkantajat tarvitsevat
kaiken rukoustukemme ja
apumme. Suunnittelimmekin
yhdessä kirkon kanssa, miten
jatkossa voimme vahvistaa
näitä pakolaisseurakuntia.
Mielessäni on pari nuorta
miestä, noin
parikymmenvuotiaita

evankelistoja, jotka johtavat
seurakuntaa. Heidän yhteinen suuri
huolensa oli seurakuntansa
ihmisistä, ja siitä miten he voisivat
auttaa. He tunsivat suurta
avuttomuutta myös siitä, että
opettaessaan toisia heidän oma
tietonsa uskon peruskysymyksistä
tarvitsisi lisäopetusta.
Pressukirkossa leirillä haastattelin kolmea noin viisitoistavuotiaita tyttöjä. Kyynelsilmin he
koskettavasti kertoivat kuinka he ovat menettäneet vanhempansa ja joutuneet
pakenemaan Ugandaan. Mielessäni kuluu edelleenkin heidän nöyrä ja vetoava pyyntönsä:
”Jos voitte, auttaisitteko meitä”. Heillä oli myös suuri huoli koulunsa jatkumisesta. Leirin
koulussa on samalla luokalla useita satoja oppilaita, jopa 700 samalla luokalla. Tytöt
kertoivat, että jos aamulla ei ole aikaisin varaamassa paikkaa, saattaa joutua niin kauaksi
ettei kuule kunnolla, joten opiskelusta ei tule mitään. Ymmärsin, että tyttöjen kyyneleiden
takana ei ollut vain koulutuksen ongelma, vaan erittäin traumaattiset kokemukset, joista
puhuminen on erittäin vaikeaa, tai jopa juuri koettuna mahdotonta.
”Laaja ja lupaava
työmaa…”
Näin Paavali kirjoitti
ensimmäisen
korinttilaiskirjeen lopussa.
Tällaisena näen myös ne
mahdollisuudet auttaa,
mitä tämä vaikea
eteläsudanilaisten kriisi on
aiheuttanut. Juuri
Matongosta valmistunut
diakonissa Rose Atto on
pakolaisleirillä Moyon
leirillä ja kertoo: ”Meillä on
noin parinsadan jäsenen
seurakunta ja koko ajan
tulee lisää. Minulla on
kastekoulussa 50
oppilasta. Rukoilkaa
puolestamme.” Näin Rose,
joka johtaa kyseistä seurakuntaa pastoreiden ja evankelistojen puutteen vuoksi. Rose oli
Jubassa Liisan työtoveri.

Haluan jakaa näitä tuokiokuvia kanssanne. Voimme viestittää, että me sisaret ja veljet
täällä kaukana pohjolassa haluamme rukoilla ja auttaa. Siihen Herra on antanut meille
mahdollisuuden siunaamalla tätä kansaa runsaasti sekä aineellisesti, että hengellisesti.
Rose Atton aviomies pastori Charles Otti, joka opiskelee Matongossa Keniassa, sanoi
minulle lähtiessäni paluumatkalle Kenian kautta Suomeen: ”Ettehän jätä meitä”. Vastasin
kaikkien puolesta. ” Ei, emme jätä, Herra meitä siinä auttakoon.”

Jeesus Sinua Siunatkoon
Suuret kiitokset kaikesta muistamisista ja rukouksista, niin minulta, Liisalta, ja suurelta
joukolta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristittyjä, niin noissa maissa kuin pakolaisuudessa.
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RUKOUSAIHEITA:
- Rauhaa Etelä Sudaniin ja Nubian maakuntaan
- Pakolaiset ja heidän kotinsa.
- Sudanin kristityt ja Nubian seurakunnat
- Pakolaisleireillä olevat kristittymme
- Kirkko ja sen työntekijät Etelä-Sudanissa ja
Sudanissa
- Varjelusta ja johdatusta matkoille
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Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen
lähetyskohteissa ulkomailla.
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