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UUTISKIRJE
Olá meus amigos! – Terveiset teille ystävät, tuttavat ja lähettäjät
Pääsiäisen iloa ja rauhaa! Kristus voitti kuoleman ja Perkeleen
vallan. Iloitkaamme!
Terveiset Luandan lämmöstä! Tosin nyt on ollut (onneksi)
koleampia, pilvisiä ja sateisia päiviä, mutta silti Suomen
lämpötiloihin verrattuna lämmintä. Täällä maan pääkaupungissa
on meikäläisen makuun aina kuuma. Näin vieraillessa se on ok.
Teilläkin kevätaurinko paistaa jo! Se valo on ihanan kutsuvaa.
Teija lempipuuhassaan. Koulutus Ondjivassa.
Takanamme on naisten maaliskuu. Tämä taitaa olla angolalainen erityisyys? Maaliskuu on nimetty
Angolassa naisten kuukaudeksi. Siis koko kuukausi on meidän! 2.3. on kalenterissa angolalaisten naisten
päivä ja 8.3. kansainvälinen naisten päivä, kuten tiedämme. Se on Angolassa myös vapaapäivä. Tänä
vuonna, kun tuo sijoittui tiistaihin, niin käytännössä myös edeltävä maanantai oli vapaa virastoissa,
pankeissa ja putiikeissa. Mutta miten muuten naisten kuukausi näkyi? Eipä mitenkään. Naiset edelleenkin
kokkaavat, silittävät miehensä vaatteet ja pitävät huolta perheestä ja kodista päivittäin. Myös maaliskuussa.

Miten teidän kevättalvenne on mennyt siellä? Minulle kuuluu ihan
hyvää. Mielessäni on ollut jo jonkin aikaa kirjoittaa teille uutiskirje.
Viime viikot ovat kuitenkin olleet niin tiiviit, että kirjoittelu on
jäänyt. Tämä kiire on ollut hyvä ja piristävä asia. Nyt on myös
matkustelukausi selvästi alkanut. Koronapandemian kanssa
opetellaan elämään ja rajoituksia kevennetään. Esimerkiksi maaraja
Namibiaan avautui helmikuussa oltuaan suljettuna lähes kaksi
vuotta. Tämän vuoden puolella raportoituja koronatartuntatapauksia
on ollut hyvin vähän. Yhä edelleen kaiken kaikkiaan Angolassa
koronan saaneiden kokonaisluku on alle 100 000. Rokotteita saa
hyvin kaupungeissa, ja maaseututaajamissakin. Koronaan liittyvät
otsikkoluvut ovatkin siirtyneet kertomaan uusien koronatartunta- tai
-kuolemamäärien sijaan vuorokauden aikana annetuista
rokoteannosmääristä. Näin on kerrottavana isoja lukuja.
Kuva angolalaisen päivälehden kannesta. Sinipohjaisessa osassa kerrottiin ennen uusien koronatartuntojen ja
-kuolemien määrä vuorokaudessa. Nyt annettujen rokoteannosten määrä. Esimerkiksi 20.4. viimeisen
vuorokauden aikana oli annettu 21 500 rokoteannosta.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Välähdys arjesta – tai juhlasta arjen keskellä.
Nuutin päivä oli minulle vielä joulun juhlaa, nimittäin silloin sain postin tuomaa
joulupostia. Kiitos kaikille minua muistaneille! Tätini lähettämää joulukorttia
odotan edelleen – se ei ennättänyt edes pääsiäiseksi, mutta katsotaan, jos
helatorstaiksi tai helluntaiksi? Tai ainakin ennen tämän vuoden joulua.

Reissuvaihde päällä
Kotitoimistossa koneen ääressä työskentelyyn on tullut kaivattua vaihtelua.
Viime kirjeessä mainitsemani pyhäkouluopettajien koulutus toteutui
eteläisessä rovastikunnassa tammikuun lopulla. Kuvia siitä alla.
Järjestelyssä oli omat haasteensa, mutta se toteutui kuitenkin. Jee! Olin
iloinen siitä, että toteutuessaan se ikään kuin avasi ladun. Kun peli on
avattu, on toivottavasti helpompi jatkaa koulutusten sarjaa. Seuraavaa
koulutusta toiseen etelän rovastikuntaan toivon, mutta sen käytännön suunnittelu ei ole päässyt vauhtiin
muiden reissujen ja työtehtävien vuoksi.
Eteläisessä Kunenen läänissä sijaitsee suurin osa seurakunnista, joten se on tärkeä alue. Tällä hetkellä, kun
on sadekausi, kulku syrjäisempiin maaseutupaikkoihin ei onnistu. Siksipä vuoden loppupuolen kuivuus voi
olla parempi näiden matkustusten kannalta. Toivoisin pääseväni vierailemaan pyhäkouluopettajien
koulutuksen merkeissä vielä useaan rovastikuntaan ja seurakuntaan.

Kuvassa vasemmalla: Koulutuksen yhteydessä annamme jokaiseen mukana olleeseen seurakuntaan
pyhäkoulu- ja rippikouluopetuksen materiaalisetin. Yleisin toive ja valitus seurakunnista kirkon kristillisen
kasvatuksen osastolle on erilaiset materiaalit. Tässä kirjapaketin Namacunden seurakuntaan vastaanottavat
Paulina ja Elizabeth.
Oikealla: Yhteiskuva seurakunnan päiväkotirakennuksen edustalla. Seinässä lukee ”Olette tervetulleita!”
Tämä olkoon mottona myös kirkossa yleisesti kaikille.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Itselleni tärkeä juttu oli, kun helmikuussa saarnasin ensimmäistä kertaa Angolan kirkossa, ja siis tietysti
portugaliksi. Olihan se vähän jännää, mutta aihe oli mitä parhain ja ihan asian ytimessä: ansaitsematon armo.
Tyylini saarnata on erilainen kuin Angolassa yleensä, mutta katsotaan, pyydetäänkö minua enää toista kertaa.

Helmikuussa suuntasin matkani ensimmäisen kerran Angolan ulkopuolelle, Itä-Afrikkaan Lähetysseuran
alueen työntekijäpäiville. Saimme järjestettyä ensimmäisen kerran uuden työalueemme (itäinen ja eteläinen
Afrikka yhdessä) työntekijäpäivät - epäilyistä huolimatta. Vietimme työntekijäpäiviä Tansaniassa
Sansibarilla – joka on siis osa nykyistä työaluettamme. Kaikki työkaverit eivät päässeet mukaan eri syistä,
mutta suurin osa kuitenkin. Meitä oli päivillä 14 Lähetysseuran työntekijää, neljä puolisoa ja kahdeksan
lasta. Näin mm. esihenkilöni ensimmäistä kertaa kasvotusten – ja muitakin Tansanian työntekijöitä. Olimme
tehneet yhdessä töitä jo yli vuoden, mutta vain etänä. Meillä oli ohjelmassa virallisia asioita, virkistymistä,
tutustumista ja vierailuja. Tuntui erityiseltä päästä olemaan yhdessä. Vähän uskomaton, mutta iloinen olo oli
noiden työntekijäpäiviemme suhteen: Nuo normaalisti vuosittaiset päivät toteutuivat nyt kahden-kolmen
vuoden tauon jälkeen ja koronasta huolimatta. Ja päivät sujuivat hyvin. Reissu oli väsyttävä, mutta antoisa.
Mielessä alkoi herätä ajatus, että jos ehkäpä vähitellen eri toiminnot alkavat palailemaan. Katsotaan.

Sansibarilla anglikaanikirkon pihapiirissä oleva orjamuseo oli pysäyttävä. Kuvassa vasemmalla kirkon
pihalla oleva monumentti. Surullista on se, että orjuus ei ole vain historiaa, vaan ihmiskauppa elää
nykyaikanakin.
Kuvassa oikealla räpsäys venematkastamme. Ihailin hienoa käsityötä puusta veistetyssä paatissamme.
Intian valtameri oli oikeastikin turkoosi. Meren kirkkaus yllätti minut täysin. Samoin vuoroveden valtava
muutos päivän aikana oli aivan uskomaton. Kirjaimellisesti - en uskonut silmiäni, kun vesi oli vain
kadonnut jonnekin muutamassa tunnissa!

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Oli myös paljon keskustelua ja kokousmeininkejä, että ei vain lomailua.
Alla kimppakuvaa työntekijäporukastamme. Siinä ei ihan kaikki mukana.

Tammi-helmikuu oli töiden merkeissä kiireistä. Sansibarin reissulta palattua olin hetken kotosalla. Oli vähän
sellainen välitila, että täytyi katsoa uudelleen, mitä kaikkea on tehtävänä edessäpäin. Hommia riitti edelleen.
Maaliskuussa suuntasin sitten Kunenen läänin kautta Namibian Oniipaan ja sieltä edelleen Etelä-Afrikkaan.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
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Kunenella Shangalalassa oli kirkolla juhla, kun uudet pastorit
(kolme) ja diakonit (viisi) asetettiin tehtäviinsä 20.3. Sain olla
juhlassa mukana Lähetysseuran edustajana. Papit olivat
Lähetysseuran stipendiaatteja evankelisessa korkeakoulussa
ja diakonit olivat opiskelleet kolme vuotta Shangalalan
raamattuinstituutissa, jota Lähetysseura tukee. Sain myös
välittää Suomesta tuomani lahjapaidat osalle heistä. Kiitos
lahjoista! Angolan kirkolla on suuri koulutettujen
työntekijöiden tarve. Oli ilo olla mukana tässä merkittävässä
juhlassa.

Shangalalan kirkonkellot kuuluttivat väkeä juhlaan.
Jumalanpalveluksen jälkeen väkeä iloitsi pihalla.
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Kuvia Shangalalasta.
Ylinnä vas. Tuore pastori João Inácio sai uuden
papinpaidan lipereineen lahjana opiskelujansa
tukeneelta Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalta.
Ylinnä oik. Jumalanpalveluksessa ensin asetettiin uudet
pastorit Afonso Ndawanapo, João Inácio ja Higino
Calongolo virkaansa ja sen jälkeen he, sekä myös
uudet diakonit johtivat jumalanpalveluksen. Tässä
yläkuvassa papeille puetaan virkansa tunnukset mustat
kaavut ja liperit. Toiset pastorit pukevat heidät.
Keskirivillä kuvassa vasemmalla viisi uutta diakonia
siunataan. Oikealla diakonit alttarin edessä. Heidän
virkansa tunnuksena on vihreät kaavut, paidat ja
liperit.

Alakuvassa Afonso Ndawanapo (vas.), Isabel
Ndawanapo, João Inácio, Cecilia Chindunda ja
Higino
Calongolo
(oik.). Pastoreilla
lahjapaidat
Olin ajanut
Lubangosta
etelään tuonne
juhlaan.
päällä, mutta ei vielä virantunnusta kauluksen
sokeripalaa.
Apuasi tarvitaan
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Juhlasta en palannutkaan kotiin vaan jatkoin matkaani samaan suuntaan. Kun maaraja oli nyt avautunut, niin
suuntasin Namibiaan. Siellä hoitelin joitakin ostoksia ja asioita, jotka eivät Angolassa onnistu. Tapasin siellä
myös suomalaisseuraa, mikä oli oikein virkistävää. Minulla oli sekä työ- että vapaapäiviä, mutta kaikki ne
tuntuivat ihanilta, kuin lomalta. Maisemanvaihdos tekee hyvää.
Matkani jatkui Oniipasta eteenpäin, mutta kerron siitä enemmän seuraavassa kirjeessä.

Näillä etelän ajoreissuilla iloitsin suuresti vihreistä maisemista. Etenkin eteläisessä Angolassa on kärsitty
kuivuudesta useina vuosina. Tänäkin vuonna sateet saapuivat myöhässä, mutta toistaiseksi sade on ollut
hyvää monin paikoin. Kuitenkin jännätään, loppuuko sateet huhtikuussa, niin kuin ”normaalisti”.
Toivomme, että koska sateet alkoivat myöhässä, ne myös jatkuisivat touko-kesäkuulle. Tällöin viljasato
pystyisi kasvamaan täyteen mittaan. Kuitenkin jo nyt näkemäni vihreät maisemat saavat minut kiittämään
Jumalaa. Ainakin karjalle on ja nyt paremmin syötävää. Myös joissa on vettä ja kalaa.
Kuvissa ylhäällä vas.: Joillekin teistä jo ennestään tuttu näkymä: Kunenejoessa vettä Shangalalan mäeltä
kuvattuna. Vettä on, mutta kuulemma vesitaso ei ole vielä täynnä. ”Let it rain!”
Oik. kuva matkan varrelta Kunenen läänistä. Shaanoissa (alavat uomat) vettä. Kaikkialla kauniin vihreää.

Ukrainan ja Venäjän tilanne yhdistää kristikuntaa rukoukseen. Täältä katsottuna sota tapahtuu kaukana ja
tuntuu monesta etäiseltä, mutta on se silti järkyttävää. Angolassa vietettiin 4.4. rauhan päivää 2002
päättyneen sisällissodan muistoksi. Jatketaan pyyntöjä rauhan Jumalan puoleen, jotta maailmaan tulisi rauha.

Seuraavassa kirjeessä kerron teille lisää seikkailuistani.
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Kiitos, kun olet mukana tällä matkalla.
Jatkukoon yhteinen työmme Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa!
Siunattua kevään jatkoa teille kaikille!
Terveisin Teija Lievonen

Mainostan, että Lähetysjuhlia ja Kirkkopäiviä vietetään 20.–22.5. live-tapahtumana
#YHDESSÄ2022 Lisätietoa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/lahetysjuhlat/ Sinne siis!

Oulussa.

Facebookissa Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta –
Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!
Esittelyvideo suunnattu erityisesti työtä tukeville seurakunnille. Video on YouTubessa. Linkin kautta pääsee
suoraan videoon: https://youtu.be/oTSNXOdypyU
Osoitteeni on:
Teija Lievonen (FELM, IELA)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA
Rukousaiheet
•

Teija Lievonen
KM, käsityön ja uskonnon
opettaja
- Asiantuntija, lapset ja nuoret,
itäisessä ja eteläisessä
Afrikassa
- Asuinpaikkana Lubango
Angolassa
- Rautavaaralaislähtöinen, mutta
porvoolaistunut savolainen

•
•
•
•
•
•

Kiitos sateista myös eteläisessä
Angolassa. Toivomme ja
pyydämme sateiden jatkuvan
vielä.
Siunaa ja johdata uusia kirkon
työntekijöitä sekä heidän
seurakuntiaan.
Kiitos virkistyksen hetkistä.
Työtä ja toivoa Angolaan.
Kadulla kerjäävät lapset ja
aikuiset.
Jumalan puuttumista
rikollisuuteen, turvattomuuteen ja
köyhyyteen.
Angolan kirkko: seurakuntalaiset
ja vastuunkantajat, etenkin
pyhäkouluopettajat ja nuoret
aikuiset.

•

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
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