Koettelemuksia ja toivoa
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“Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Sanokaa:
Auta meitä, pelastuksen Jumala, saata meidät yhteen, pelasta meidät
kansojen keskeltä! Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi ja riemuiten
kiittää sinua.” (1. Aik. 16:34–35)
Kirjoittaessani tätä kirjettä ihmettelen, kuinka nopeasti aika kuluukaan ja että olemme
jo vuoden lopussa. Vaimoni viimeisteli maisterintutkintonsa vuoden opintovapaalla ja
palasi nyt töihin. Lapsemme kasvavat kovaa vauhtia. Vanhemmat pojat Amos ja Elial
ovat jo isäänsä pidempiä ja nuorin, Sinuhe, on jo yhtä pitkä kuin minä. Pohdin tässä,
että millä tavalla voin ilmaista ne lukemattomat tuntemukset, joita olen kokenut pitkin
tätä vuotta? Millä tavoin voin kiittää Jumalaa niistä monista uskon koettelemuksista,
joita olen tänä aikana kohdannut? Paras tapa ilmaista voitto pelosta, ahdistuksesta,
kivusta, kärsimyksestä ja petoksesta on nähdä niiden vastakohdat: Jumalan lupaukset,
kärsivällisyys, ystävyys, kunnia, rakkaus, toivo ja ilo!
Maahanmuuttajatyö Helsingin Luther-kirkolla on ollut
samaan aikaan hyvin siunattua ja haastavaa.
Lokakuussa kaksi uutta henkilöä saivat kasteen
Jumalan lapsiksi. Minua palkitsee se, että osa
seurakuntalaisista haluaa oppia Vähän katekismuksen
ulkoa. Työn alusta lähtien monelle, jotka on kastettu
kristilliseen uskoon, on ollut vaikeaa irtautua
islamista. Samaan aikaan on niitä, jotka ovat joutuneet
palaamaan kotimaahansa ja kyselevät minulta
päivittäisissä yhteydenotoissamme, että missä heidän
olisi mahdollista käydä kirkossa turvallisesti. Osa
heistä on jopa syyttänyt minua siitä, etten ole pyytänyt
koko luterilaiselta tunnustuskunnalta Suomessa ja
ulkomailla taistelemaan heidän puolestaan. On vaikeaa
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olla pastori niille, jotka eivät ymmärrä, mitä ristin kantaminen käytännössä merkitsee.
Viimeisen kuukauden aikana kokemani jatkuva syyttely rikkoo sydäntäni. Olen tehnyt
työni heidän pastorinaan ja opettajanaan, mutta siitä huolimatta osa heistä vaatii
minua tekemään vielä enemmän, jotta he saisivat työluvan Suomessa. Olen yrittänyt
parhaani mukaan opettaa heille, ettei kirkolla ole valtuuksia tässä asiassa. Viisi vuotta
vastaanottokeskuksissa ja perheestään erillään eläneille tätä on vaikeaa ymmärtää ja
hyväksyä. Vain Jumalan armosta pystyn vielä yrittämään parhaani.
Olen varma, että ilman teidän rukouksianne en näkisi näille asioille itselleni
merkitystä. Väsymys, epäluottamus, vihastuminen ja turhautuminen uskosta
hairahtuneista ovat läsnä. Yksin Jumala pystyy muuttamaan ihmisten sydämiä. Vaatii
paljon aikaa, että täysin toisenlaisessa uskonnollisessa ympäristössä kasvaneet
muuttuvat täysin. Kaikesta huolimatta olen monin tavoin hyvin toiveikas siksi, että
tämä ei ole minun työtäni vaan Jumalan työtä. Pyhä Henki tekee työtä sekä heidän
sydämissään että meidän. Toisista kulttuureista on myös paljon opittavaa. Jumalalla
on meissäkin edelleen työstettävää.
Olkaa ystävällisiä ja kantakaa meitä rukouksin ja että ne, jotka eivät ole välittäneet
kastekoulunsa loppuun suorittamisesta voisivat olla tosissaan.
Kristuksessa Jeesuksessa jatkan Hänen ja teidän palvelemista.
Richard Ondicho
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