Gabriel Bakhoum,
s. 31.12.1996 Loul Ndoundourissa, Senegalissa.
Teologian opiskelija Senegalin Luterilaisen kirkon
teologisessa instituutissa(Institut Luthérien de Théologie
du Sénégal, ILTS) Dakarin esikaupunkialuella Yeumbelissä.
Suorittaa peruskoulupohjaista kolmivuotista teologian
perusopintojen kurssia, baccalauréat en théologie.
Opintoihin kuuluu teoriaopintojen jälkeen vuoden
mittainen harjoittelujakso. Opinnot alkoivat lokakuussa
2015 ja jatkuvat harjoitteluineen vuoden 2019 heinäkuun
loppuun.

Gabriel kertoo itsestään:
Kun muistelen lapsuuttani, kiitollisuus Jumalaa kohtaan
täyttää mieleni. Jumala varjeli minua monenlaiselta
pahalta. Lapsen elämä on vaikeaa. Minulla ei ollut
isoveljeä, ja siksi usein, kun läksin kotipihaltani kylälle,
minua kiusattiin ja lyötiin aina siihen asti, kunnes kasvoin isoksi. Kun kerroin kohtaamastani kiusaamisesta
isälleni, hän lohdutti minua sanomalla, että rauhoitu, äläkä välitä. Odota, kunhan kasvat isoksi. Silloin tuo
kiusaaminen kyllä loppuu. Näin isäni sanoi aina minulle, ja niinpä minä selvisin lopulta kaikesta.
Minun perheeni on kristitty perhe. Minut kastettiin ollessani lapsi. Kasvettuani vähän isommaksi
vanhemmat kehottivat minua käymään kirkossa. Niinpä sitten kävinkin säännöllisesti kirkossa kuulemassa
Jumalan Sanaa. Kasvoin kotiseurakunnassani Loul Ndoundourin kylällä ja osallistuin aktiivisesti
monenlaiseen toimintaan. Johdin kuoroa, toimin pyhäkouluopettajana ja seurakuntaneuvoston jäsenenä ja
kassanhoitajana.
Teologian opiskelut merkitsevät minulle todella paljon. Jo tämän syksyn opintojen kautta olen oppinut
paljon Jumalan Sanasta. Olen ymmärtänyt asioita Raamatun synnystä ja käännöksistä. Tavoitteenani on
kasvaa Jumalan sanan tuntemisessa niin, että voin saarnata kansoille ja tehdä työtä Kristukselle. Koen
kutsumuksen tähän työhön vahvana. Tänä syksynä meillä on ollut jo saarnaopetusta eli homiletiikkaa, ja
nuo luennot tuntuivat todella hyödyllisiltä.
Usko Jeesukseen merkitsee minulle Jeesuksen seuraamista ja luottamusta hänen apuunsa. Kun mietin
tulevaisuuttani, pohdin perheen perustamista tai perheeni asioita yleensä tai suunnittelen arkisia asioita,
luotan Jumalan johdatukseen ja jätän kaikki hänen käsiinsä. Opinnot ovat avanneet eteeni aivan
uudenlaisen maailman, uudenlaisen koulutuksen ja antaneet uudenlaista syvyyttä uskooni Jumalan
tuntemisen kautta. Tämä kaikki rohkaisee minua yhä enemmän keskittymään opintoihini ja tekemään
työtä niissä onnistumisen vuoksi.
Pyydän, että rukoilette meidän opiskelijoitten puolesta lakkaamatta. Rukoilkaa, rukoilkaa ja muistakaa
meitä aina vain. Herra siunatkoon tukijoitamme ja antakoon teille ja perheillenne terveyttä. Rakkauden
Jumala täyttäköön meidät kaikki armollaan ja rauhallaan!

