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Rakkaat sisaret ja veljet, 

Jälleen on aika tuoda terveisiä Ugandan kentältä. Meillä 

on ollut kova vauhti päällä erinlaisten haasteiden kera. 

Elokuussa muutimme meille raakkaaksi tulleesta kodista 

ja katjalla on ollut pitkittynyt keuhkoputken tulehdus ja 

ollut sairaslomalla useampaan otteeseen. Olemme 

sydämestämme kiitollisia Jumalalle, joka on vienyt tätä 

työtä eteen päin kaikesta huolimatta. Olemme saaneet 

olla auttamassa yksilö ihmisiä, joiden vaikeat 

elämäntilanteet ja tragediat puhuttelevat ja ravistelevat 

meitä yhä uudelleen. Maailman epätasa-arvoisuus lyö 

vasten kasvoja ja sitä on usein hankala käsitellä. Miksi 

minulla on enemmän kuin tarvitsen ja jollakin toisella ei 

ole mitään? Joskus voimme aivan lamaantua näiden 

ajatusten keskellä. Parhaiten voimme kuitenkin auttaa 

siten, että 

teemme sen minkä voimme. Jumala ei pyydä meitä ratkaisemaan 

maailmalaajuisia ongelmia, vaan olemaan rakastava lähimmäinen 

yksilöille ja ihmisryhmille, joiden luokse hän meitä johdattaa. Jeesuken 

sanat lähimmäisen kohtelusta pitävät edelleen paikkansa. ”Sentähden, 

kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin 

heille; sillä tämä on laki ja profeetat.” Matt.7:12 Näitä lähimmäisiä löytyy 

meidän jokaisen ympäriltä ja saamme olla viemässä Jeesuksen rakkautta 

ja lohdutusta yksinäisille, murheellisille, kiusaantuneille ja toivottomille 

sieluille. Yksikin ihminen on tärkeä Jeesukselle. Haluammekin rohkaista 

teitä jokaista jatkamaan hyvän tekemistä, sillä kun teemme sen 

Jeesuksen nimessä, ajan tullen saamme myöskin niittää hedelmän 

vaivannäöstämme. 

Kesäkuussa Johnilta tuli kiireellinen rahapyyntö. John oli tavannut 

nuoren miehen Tomin, jolla oli vaikea vatsatulehdus. Hänen perheellään 

ei ollut rahaa leikkaukseen ja ilman leikkausta Tom ei jäisi henkiin. KMI 

vastasi tähän avunpyyntöön ja Tom pääsi leikkaukseen. Tomin koko 

vatsalaukku otettiin ulos ja huuhdeltiin ja hän sai vahvan antibiotti kuurin. Ihmeen kaupalla hän selvisi ja sai 

jatkoaikaa elämälle.  

John on lähetyskylän asukkaiden kanssa 

yrittänyt parhaansa mukaan hoitaa viljelyksiä. 

Maissi- ja papupellot näyttävät hyviltä. Tämä 

on jatkuva rukouksemme, että viljelykset 

onnistuisivat ja toiminta tällä alueella 

kehittyisi. Nasareth koulu on alkanut 

pienimuotoisella toiminalla. Vanhemmat 

kyselivät Johnilta ja muilta KMI- jäseniltä, 

milloin koulu taas avataan ja vihdoin 

pääsimme alkamaan lauantaikoulun. Tällä 

hetkellä pidämme lauantaikoulua noin 120 

lapselle joka toinen lauantai. Ohjelmaan 

kuuluu perus lasku- ja lukutaito opetusta sekä 

aamupuro ja raamattuhetki. Nämä lapset 

ovat todella köyhistä perheistä, eivätkä 

heidän vanhemmat pysty maksamaan 

Leprakylän asukkaat kiittävät lahjoituksita, jotka 
sisälsivät paljon kaivatut uudet lakanat. 

Tom näyttää leikattua vatsaansa KMI-
jäsenelle Emanuelille. 

Nasareth lauantaikoulun oppilaita  opinpolulla puun alla. 
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koulumaksuja. Vanhemmat ovat olleet iloisia, että 

heidän lapsensa pääsee osallistumaan ainakin 

jonkinlaiseen kouluopetukseen. Lasten kasvot olivat ilon 

täyttämät kun saimme jakaa heille kouluvihkoja sekä 

pienen välipalan.  

Heinäkuussa John laittoi meille kuvan pitaaliin 

sairastuneesta miehestä, jonka jalat ja kädet olivat 

amputoitu, koska hän ei ollut saanut pitaaliin tarvittavia 

lääkkeitä tarpeeksi ajoissa. Tämä kuva järkytti meitä 

syvästi. Monet tunteet ja ajatukset nousivat pintaan. 

Miesparka ei ollut päässyt menemään ulos kahteen 

vuoteen kahdeksaan kuukauteen. Hänen vaimonsa yritti 

auttaa häntä voimiensa ja kykynsä mukaan. Heillä ei 

kuitenkaan ollut pyörätuolia, jolla hän olisi voinut viedä 

miestään ulos. Kamugen seurakunta vieraili tässä talossa, 

koska oli kuullut perheen surkeasta tilanteesta ja halusi 

olla heille avuksi. John esitti meille pyynnön pyörätuolin hankkimisesta tälle miehelle nimeltä Moses. Emme heti 

kokeneet, että pystyisimme vastaaman tähän avuntarpeeseen, 

koska  leprakylä on meille iso kuukausittainen meno. Rukoilimme 

kuitenkin asiaa ja koimme, että meidän tulee osallistua 

pyörätuolin hankintaan. Jälleen Herra ohjasi varat tähän 

tarpeeseen ja niin elokuussa John ja seurakunnan pastori Richard 

yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa lahjoitti pyörätuolin 

Mosekselle. John kertoi, kuinka suuri riemu miehellä oli kun hän 

pääsi ulos ja liikkumaan. Monet kyläläiset seurasivat Mosesta, kun 

hän meni pyörätuolin avulla pitkin kyläteitä. Hän halusi mennä 

myös paikalliselle torille kertomaan kaikille, mitä Jumala oli hänelle 

tehnyt. Meitä puhutteli tämän miehen ilo ja into tuoda kiitosta Jumalalle. Hän ymmärsi, että tämä lahja oli tullut 

hänelle taivaasta, ei ihmisiltä.  

Nyt lokakuussa saimme hankittua leprakylälle paljon kaivatut lakanat. John vei lähetyksen perille ja lakanoiden lisäksi 

annoimme leprapotilaille ruoka- ja saippuapaketit sekä hoitavaa ihoöljyä. Lähetimme Johnin mukana tervehdyksen 

kaikille asukkaille, vapaaehtoisille ja viranomaisille, johon liitimme myös evankeliumin sanoman. Muistutimme 

kaikkia kuulijoita Jeesuksen kertomasta laupias samarialainen- tarinasta ja kuinka me jokainen voimme olla 

lähimmäisiä toisillemme ja kuinka Jeesus on jokaisen ihmisen ainut toivo ja pelastaja. John kertoi, että vastaanotto 

oli hyvä ja viranomaiset olivat otettuja kuinka niin pieni KMI-hyväntekeväisyysjärjestö on uskollisesti tukenut näitä 

hädässä olevia lähimmäisiä. Sydämemme oli täynnä kiitosta, kun katselimme kuvia ja sitä mitä Jumala on saanut 

aikaan meidän pienien ihmisten 

kautta. Kiitos teille jokaiselle 

tuestanne ja esirukouksistanne.  

Siunaavin terveisin, 

Petri ja Katja 

Yhteistiedot: 

Sähköposti: info@kmiuganda.org  
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Moses kiittää lahjoittamastamme pyörätuolista, joka 
avasi hänelle uuden mahdollisuuden liikkumiseen. 

Lähetyskylän väkeä peltotöissä. 

Rukousaiheemme ovat:  

• Lähetyskeskuksen väki ja KMI:n jäsenet: Terveyttä, työnäkyä ja intoa 

maanvijelyyn. 

• Leprakylä: potilaiden terveys ja sielun pelastus. 

• Nazareth koulun toiminta. 

• Viisautta meidän tulevaisuuden suunnitelmille: Seuraavan matkan aika ja 

työn kehittämissuunnitelmat. 

 

 

• Johdatusta nykyisille avustusprojekteille, että ne saavuttaisivat oikeat 

avuntarvitsijat.  

 
“Autuas se, joka vaivaista holhoo!” Ps.41:2 
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Vierailu Leprakylässä 

 

Eri viranomaiset pitivät puheita ja tervehtivät 
leprakylän asukkaita. 

Leprakylän asukkaita paketit käsissä ja kiitollisina 
KMI:n antamista tarpeeelisista lahjoituksista. 

John tuomassa KMI:n terveiset ja antamssa 
lähettämämme viestin leprakyläläisille. 

Leprapotilaat kuuntelemassa puheita ja tervehdyksiä. 

Leprakylän puhemies pitämässä puhetta vierailijoille 
ja viranomaisille. 

Lepra taudin syömät varpaat. 
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Nazareth lauantaikoulu 

   

KMI-jäsenet ja Nazareth koulun opettajat jakamassa 
kouluvihkot ja völipalan lapsille. 

Iloiset lahjan saajat. Näillä lapsilla on taas 
mahdollisuus päästä oppimaan. 

Lapsille tarjottiin aamupuuro. Lauantai-koulussa lapsille opetetaan perus luku- ja 
laskutaitoa sekä kerrotaan  Jeesuksesta , maailaman 
parhaasta ystävästä. 

Lapset saivat myös ravitsevan lounaan. Lapset nauttimassa lounasta Ugandalaiseen tapaan, 
maassa istuen. 
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Moseksen pyörätuolin hankinta 

 

  

Kamugen seurakuntalaisia ja John siunaamassa Mosesta. 

Tämä patja oli Moseksen elämä 2v 8kk.  

John ja muutamia Kamugen seurakuntalaisia toivat 
pyörätuolin Moseksen ovelle.  

Mosesta viedään ensimmäistä kertaa kävelylle. 

Moses menossa torille kyläläisten saattamana. Hän kertoi kaikille mitä Jumala oli hänelle tehnyt. 


