Yesu amefufuka kweli kweli halleluya Jeesus on totisesti ylösnoussut hallelujaa
Riemullista pääsiäistä!
Kiitos viesteistä, mitä olen saanut ja mm. siksi ajattelin,
että lyhyesti päivitän teille kuulumiset.
Niin kuin ehkä tiedätte Lähetysseura kutsui meidät
kaikki Tansanian työntekijät kotiin maaliskuun
puolivälissä. Itse saavuin Suomeen 24.3. ja olen siitä
asti ollut karanteenissa Vaasassa sisareni asunnossa
yhdessä työtoverini kanssa. Toiveena on päästä
omaan kotiin Kalajoelle tämän viikon lopulla.

Meidän evakuointiin vaikutti suuresti se, että Tansania oli laittamassa (ja on
siis laittanut) rajansa kiinni, samoin kuin esim. Kenia, joka
on terveydenhuollon osalta ollut meidän backup vakavissa
sairaustapauksissa. Myös kaikki koulut (valmistavista luokista yliopistoihin)
suljettiin Tansaniassa maaliskuun puolivälissä, ja muiden mukana Nyakaton
Raamattuopisto. Sitä ennen oli jo kaikki kokoontumiset kielletty, vaikkakin
jumalanpalvelukset jatkuvat edelleen lyhennettyinä, turvavälein, käsien pesua
alleviivaten ennen ja jälkeen jp:n, ja penkit pestään jumalanpalvelusten välillä
jne.
Muutama päivä Suomeen tulon jälkeen sairastuin.
On hyvin todennäköistä, että kyse oli koronasta, vaikkakin testit olivat
negatiiviset. Tämän vuoksi siis karanteenini jatkuu yhä.
Kaikki on nyt hyvin. Olen kiitollinen, ja etuoikeutettu, saamastani hoidosta.
Meillä ei ole tällä hetkellä mitään käsitystä siitä, milloin pääsemme
palaamaan Tansaniaan.
Tansanian koronatilanne on virallisesti vielä aika maltillinen, mutta lähiviikot
näyttävät, mihin tilanne kääntyy.
Toki ikärakenne on hyvin toinen Tansaniassa kuin länsimaissa, ja maltillinen
korona menee varmasti monelta ohi ilman, että
edes tajuaa sairastuneensa - sairauksia on niin paljon koko ajan, mutta sitten
on hyvä muistaa, että niissä vakavammissa tapauksissa tarvittavat
tehohoitopaikat ovat hyvin, hyvin,hyvin rajalliset.
Tällä hetkellä teen etätöitä, ja monia Raamattuopiston ns. opintotoimiston
asioita pystyn tekemään Suomesta käsin.

Tietysti meidän pitää myös nyt miettiä eri vaihtoehtoja lukuvuoden loppuun
saattamiseksi, aikatauluista kun ei tiedä.
Itse yllätyin kyllä siitä, että voin jatkaa etäopetusta WhatsAppin välityksellä
kahden ryhmän kanssa.
Nuorisotyön tilannetta kartoitamme myös tällä viikolla paremmin. Kylillä,
varsinkin niissä kaikkein kauimmaisissa ns. ”puskapaikoissa" kuitenkin
todellisuus on toinen kuin keskuksissa.
Teiltä oli tullut jonkin verran toiveita videoista yms.
Palataan niihin tarkemmin.
Siunausta, jaksamista ja voimia kaikille teille
tämän kaiken poikkeavan keskellä.
Ja jos, niin muistetaan rukouksissa myös sitä meidän hiippakuntaa siellä
Mwanzassa, Tansaniassa:
Ystäviä, työtovereita, seurakuntalaisia, opiskelijoita.
Tämän pitkänperjantain ja pääsiäisen olen kuunnellut paljon laulua Forever Ikuisesti.
Jeesuksella on viimeinen sana. Ja se on toivon, rakkauden, rauhan ja ilon
sana.
Jumalan rauhan terveisin
-Hanna-

"Yö itki murheissaan ei noussut aamukaan, kun Vapahtaja maailman kaatui.
Vuodatti verensä vuoksemme ristillä kirousten kaikki paino yllään.
Viimeinen henkäys kun taivas katsoi pois Jumalan Poika peittyi varjoon.
Haudassa taisteltiin kuolema haastettiin.
Helvetin kaikki voima murtui.
Maa alkoi järkkyä, kivi vieritettiin pois.
Hänen rakkauttaan ei voitu kukistaa.
Missä olet kuolema? Ylösnoussut Kuningas nujersi sinut täysin.
Hän aina kirkastettu on, Hän aina koroitettu on. Ikuisesti ylösnoussut.
Herra elää.
Herra elää. ”
Suom. Sakari Heikkilä

