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Rakkaat lähettäjämme,

Marian ilmestyspäivän tervehdys teille kaikille ! Kuuntelimme
juuri Ylivieskasta nettijumalanpalveluksen. Välillä on niin hyvä
päästä kuuntelemaan puhetta ja liturgiaa omalla äidinkielellä,
kotiseurakunnastamme tällä kertaa. Hiukan haikealla mielellä olimme, onhan kirkkomme palosta tänään
tasan vuosi. Pystyimme kuvittelemaan hyvin Suvannon kappelista lähetetyn ehtoollisjumalanpalveluksen
näkymät, vaikka kuvaa ei ollutkaan. Voi, miten tutut äänet ilahduttivat! Kuulemma tänään siellä juodaan
vielä kirkkokahvit lähetyksen hyväksi ja on TASAUS-tilaisuus. Myös Kirkkotalakoot- konsertteja kuuluu
olevan jopa tuplasti. Toivottavasti on väkeä liikkeellä näihin järjestettyihin tilaisuuksiin.
TASAUS-aihe ja kuvat ovat levinneet netissä, olettehan seuranneet niiden etenemistä. Mukavaa nähdä, että
matkamme Etelä-Afrikkaan on tuottanut tulosta ja haastattelemiemme naisten tarinoita on tarjolla. Ja osoite
on siis http://www.tasaus.fi/ . Nettimaailma tuo eteesi myös Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa
facebook-sivut, siellä tarjoillaan kuvia ja videoita reaaliajassa.
Helmikuussa Angolassa

Viime kirjeessä jännäsimme, pääsemmekö Angolaan lähettienkokoukseen. Saimme kuin saimmekin onneksi
viisumit. Lähdimme kohti pohjoista autolla, ”tiputimme” Felm-volunteerit Aino-Maijan ja Irmelin Oniipaan
auttamaan kirkon päätoimistoa IT-asioissa, kun taas Ulla-Sisko jäi pääkaupunkiin opiskelija-ja lapsityön
kuvioihin. Jatkoimme seuraavana aamuna rajan yli Ondjivan ja Xangongon kautta Lubangoon. Vuotuinen
lähettienkokous pidetään eteläisen Afrikan maiden suomalaisten työntekijöiden kesken kussakin maassa
vuorollaan. Käsittelimme virallisia asioita, sekä kävimme virkistäytymässä Tundavalan ja Leeban upeissa
vuoristomaisemissa (kuva alussa ja lopussa). Riikka Halmeen muistio kuvaa kokouksemme hengellistä antia
kuten aamu-ja iltahartauksia sekä ehtoollishartautta näin:
a. Keskiviikkoaamuna Maritta Peltokangas (Angola) laulatti meillä aamulaulun (124 Laula kaikki
maa – kirjasta) ja puhui kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan.
b. Keskiviikkoiltana kokoonnuttiin Freitas – ravintolan illallisen jälkeen nurmikolle pihalampun
ympärille laulamaan iltavirsi 552 Mua siipeis suojaan käske ja rukoilemaan yhdessä.
c. Torstaiaamun hartaudessa laulettiin päivien teemalaulu Kahden maan kansalainen (numero 298
laulukirjasta Viisikielinen). Marja Alastalo (Botswana) puhui itsensä kieltämisestä, luopumisesta
ja Jumalan tahdon pyytämisestä sekä siihen tyytymisestä Luukkaan 9:20–27 pohjalta.
d. Torstai-iltana Kalalukan perhe (Sambia) kertoi kokemuksistaan Nkuruman onnettomuuden
aikana ja sen jälkeen. Saara, Nkuruma, Taavi, Timuna ja Aliisa kokivat perheen, ystävien ja
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työtovereiden osoittaman moninaisen tuen hyvin arvokkaaksi. Päivän Tunnussanan
raamatunkohdat rohkaisivat vaikeassa tilanteessa, ja Jumala puhui uudella tavalla Sanansa
välityksellä. Ilta jatkui seuroilla. Kantavana teemana oli ”Jumala puhuu”. Laulettiin paljon virsiä.
e. Perjantain aamuhartaus pidettiin luonnon helmassa Pululukwassa. Eeva-Liisa Rantasuomela ja
Riikka Halme (Angola)kertoivat lähetyslapsuuskokemuksistaan, jotka ovat rikastuttaneet elämää.
He puhuivat kaipauksen kokemisesta, kiitollisuudesta Jumalalle hänen johdatuksestaan sekä
turvallisuudesta Jumalan sylissä. Laulettiin laulukirjasta Viisikielinen laulut Paljon ois aihetta
lapsella kiittää (numero 346) ja Jeesus meidät tänään kohtaa (numero 360).
f. Perjantai-iltapäivänä vietimme ehtoollista Kristus kuningas – patsaan
juuressa ylhäällä vuorella. Päivi Repo (Namibia) luki Kynttilänpäivän
evankeliumitekstin Luukkaan 2. luvusta, missä vanha Simeon Jeesusvauvan nähtyään puhkesi puhumaan pakanakansoille koittaneesta
valosta. Kun kuuntelimme evankeliumia, oikealla puolellamme loisti
kirkkaana vuorten taa laskevan auringon valo. Kirkkaan valon
voimakkaana kontrastina oli vasemmalla puolellamme kohoavat
tummat pilvet. Saarnassa asetuimme ikäjärjestykseen alttarin eteen,
pappi-tiedottajamme otti seurakunnastaan kuvan, ja puhui meille sitten
siitä, kuinka Jumalalla on kaikelle oma aikansa. Jeesuksen elämästä
suurin osa kului julkiseen tehtävään valmistautumiseen.
Simeon ja Hanna saivat kokea
elämänsä kohokohdan vanhuudessaan. Ehtoollisen
jakamisen aikana tuuli voimistui, ja me peityimme
pilveen. Kiitosvirsi jätettiin välistä, ja siirryimme suoraan
loppusiunaukseen.
Autoihin päästyämme pilvet alkoivat purkaa vesilastiaan.
Lähdimme alas vuorelta vaikuttuneina kokemastamme.

Timuna Kalaluka (11 v.) kuvaa päivää koululleen laatimassaan päiväkirjassaan
näin:
”Friday was amazing. We stayed at the lodge for some time then we went to the
center of Lubango and mums friend told us about the history of Lubango. We
went to another mountain and then came the highlight. We saw the statue Christ
the King and at the same time the clouds were just above us!”
(Suomennos: ”Perjantai oli uskomaton. Olimme jonkin aikaa majapaikassamme,
kävimme kaupungilla, jossa äitini ystävä kertoi kaupungin historiasta. Menimme
toiselle vuorelle ja sitten tuli kohokohta. Näimme samaan aikaan Kristuspatsaan ja
meitä ympäröivät pilvet.” )
Minulle, Päiville, oli myös elämäni huippuhetkiä, kun sain jakaa ehtoollista työtovereilleni vuoren päällä
olevan, Lubangon kaupunkia suojelevan, Christo Rei-patsaan juurella. Se oli etuoikeus ja ”Once in a life
time”- mahdollisuus. Olen kiitollinen siitä. Oli muutenkin jälleen todella hyvä saada olla yhdessä tuo
kokousaika ja päivittää oman työn mahdollisuuksia ja visioida tulevaa ja kuulla itse kultakin, missä
mennään. Muu lähettiporukka lähti kohti kotejaan lauantaina, mutta jatkoimme Ilkan kanssa Angolan kirkon,
IELAN, suunnittelukokouksessa. Kokousta koordinoi Angolan kirkollisen työn koordinaattori Eeva-Liisa
Rantasuomela. Angolassa on yhdeksisen hanketta tällä hetkellä.
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Maaliskuussa

Maaliskuun puolivälissä vietettiin Ulkomaantyön Neuvottelupäiviä (UTN). Suurin osa osallistujista ympäri
maailmaa oli mukana virtuaalisesti, skypen kautta, niin Ilkkakin. Neuvottelupäivillä mm. ulkomaanosaston
johtaja Rolf Steffansson kokosi yhteen Lähetysseuran viime vuoden toimintaa ja visioi tulevan
strategiakauden 2017–2022 suunnitelmia. Myös työalueet kertoivat kuulumisiaan ja suunnitelmiaan.

Loppukuussa Namibian luterilaisen kirkon, ELCINin, kanssa pidettiin hankepalaveria kahden päivän ajan
Oniipassa. Kirkollisen työn koordinaattori Marja Alastalo oli vuorostaan ”puikoissa”. Namibian työhän
vähenee koko ajan. Tällä hetkellä hankkeemme ovat opiskelija- ja lapsityö Windhoekissa pääkaupungissa,
Paulinumin teologinen seminaari, Nkurenkurun oppikoulu Kavangolla, Engelan opisto pohjoisessa, monen
tasoinen stipendiaattityö, diakonia & missio-projekti läntisessä hiippakunnassa Päivi Löytyn koordinoimana
ja uutena hankkeena tyttöpartion tukeminen testamentin myötä.

Tänään vielä, Marian päivän iltapäivänä, kävimme uudessa ELCINin Deo Gloria-seurakunnassa. Se on täällä
pääkaupungissa olevan Hosianna-seurakunnan synagoogaseurakunta. Jumalanpalveluksen päätyttyä jäätiin
valitsemaan ja äänestämään seurakuntaneuvostoa lääninrovasti Joel Fikeipon johdolla. Väkeä oli koolla noin
viitisen sataa. Jumalanpalvelukset (kesto 2-4 h) ovat edelleen seurakuntaelämän keskipiste. Tämä
Pioneersparkin kaupunginosan jumalanpalvelus lainaa tällä hetkellä kirkkorakennusta reformoidulta kirkolta.
Tulevaa

Meillä on edessämme matka Botswanan hankepalaveriin sekä Etelä-Afrikan Johannesburgiin LUCSA:n
toimistoon ja Suomen suurlähetystöön. Toukokuussa on Namibiassa LML:n (Luterilaisen maailmanliiton)
yleiskokous, jonne odotetaan tuhansia ulkomaisia vieraita. Sam Nujoma-stadionilla pidettäviin avajaisiin
valmistaudutaan ottamaan vastaan 10 000 vierasta. Erilaisia kuoroja kootaan ja harjoitetaan, niissä on
kantavana voimana mm lähettimme Sakari Löytty.
Kesällä tulemme käymään Suomessa ja vierailemme kesäkuun alussa nimikkoseurakunnissamme. Ehkä
tapaamme silloin mahdollisimman monia teistä?

Tässä meidän kuulumisiamme tällä kertaa. Marian esimerkkiä noudattaen saamme pyytää: ”Auta minua
kuulemaan sanaasi ja ottamaan vastaan nöyrästi ne tehtävät, jotka minulle annat. Ohjaa minua elämään niin,
että voisit käyttää minuakin palveluksessasi.”
Lämmin kiitos esirukouksesta ja tuestanne, toivotamme teille siunattua paastonaikaa! t. Revot
Ilkka Repo Eteläisen Afrikan aluepäällikkö.

Vastuulla SLS:n työ Angolassa, Botswanassa,
Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Zimbabwessa

Päivi Repo Eteläisen Afrikan alueellinen
tiedottaja ja ELCIN-kirkon lapsityö

Rukousaiheet: LML:n yleiskokouksen

onnistuminen Namibiassa toukokuulla
Sisarkirkkojen talousasioiden järjestyminen
Läheteille terveyttä ja voimia
Varjelusta kaikille matkoille
Kiitos siitä, että saamme olla lähetystyössä

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta
ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160
vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.

Tue työtämme: IBAN: FI38 8000

1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän
nimi.

