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Saimme viettää Kristuksen ylösnousemusjuhlaa ihanassa 

aurinkosäässä hallelujaa veisaten. Tämän lisäksi 

pikkukappelimme oli riemua tulvillaan, koska 

pääsiäisjumalanpalveluksen aluksi oli kasteen kautta liitetty 

Jumalan lapsiksi työläisemme Fredin neljä lasta: Maurine, 

Emmah, Mercy ja Edmond. Fred oli oppinut Katekismuksen 

pääosat ulkoa rippikoululaisista kaikista parhaiten, mutta 

kukaan ei vielä päässyt läpi, ja rippikoulu sekä 

katekismustestit jatkuvat vielä. Uusi yritys toukokuun 

lopulla! 

Jumalanpalveluksen päätteeksi nautimme yhdessä olosta ja 

hyvästä 

ateriasta 

kappelin pihamaalla. Päivä oli kaikin puolin mukava ja 

rentouttava, kunnes onnettomuus tapahtui. Olin Jamesin 

kanssa sisällä, kun yhtäkkiä Matthewn itku kuului ulkoa. 

Kaikki lapset olivat leikkimässä, enkä heti reagoinut itkuun 

–se kun on aika yleistä. Sain jalat alleni kuitenkin nopeasti 

kuullessani Maggien hätääntyneen huudon: “Sarai! Käy 

äkkiä hakemassa äiti! Matteukseen on sattunut tosi 

pahasti.” Poika oli maassa nelinkontin veri valuen suusta. 

Punaiseksi värjäytyneellä nurmikolla näin irronneita 

hampaita pitkine juurineen. Ensin huomasin vain kaksi, 

sitten kolmannen ja napatessani Matthewn syliini vielä 

neljännenkin. Hän oli ollut ison leikkilaskuvarjon sisällä ja 

juossut sokkona päin betonista vesiallasta iskien suunsa 

sen reunaan. 

 

Seuraavana päivänä oli helpompi nähdä, mitä vahinkoa oli tapahtunut: neljä ylähammasta kokonaan 

pois ja kaksi hammasta ikenen sisään painuneena. Vein pojan hammaslääkäriin ajatellen, että nuo kaksi 

hammasta pitää vetää pois, mutta lääkäri ei tehnyt muuta kuin määräsi antibioottikuurin epäillen 

tulehdusta, sillä koko oikea puoli kasvoista oli pahasti turvoksissa ja punainen. Kuulema mitään ei ole 

tehtävissä, koska kyseessä on maitohampaat ja pysyvät hampaat aikanaan työntävät ikenen sisään 

painuneet hampaat ulos. Käytän kuitenkin Matthewta vielä kontrollissa viikon kuluttua. Olin itse aika 

pahassa jamassa parin päivän ajan tuntien tuskaa poikani puolesta. Lääkärissä käynti rauhoitti mieltä, 

mutta mielelläni otattaisin vielä röntgenkuvat, jotta kaikki vahingot ja mahdolliset hoitotoimenpiteet 

tulisivat selville. Nyt Matthew on jo ihan iloisella mielellä. Turvotus on lähes kokonaan poissa ja 



pehmeiden ruokien syönti maittaa. Sillä hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät 

sinua kaikissa teissäs. ~Ps.91:11 

 

James teki helmikuun alussa muutaman päivän reissun Burundiin. Australian luterilainen kirkko oli 

pyytänyt häntä paikallistamaan kahdeksan lasta, joiden sisar oli saapunut Australiaan toivoen, että 

kirkko voisi auttaa hänen huonoissa oloissa eläviä sisaruksiaan. Tytön kertoman mukaan heidän 

vanhempansa oli surmattu, ja lapset olivat pakolaisleirillä kärsien raiskauksista ja myrkytysyrityksistä. 

Kirkko lupasi yrittää saada lapset Australiaan. James löysi lapset, laittoi heidän viisumi- ja muut 

lupapaperinsa aluilleen, hommasi heille asunnon ja maksoi muutaman kuukauden vuokran. Samalla 

reissulla hän veti myös miniopetusseminaarin Burundin luterilaisen kirkon papeille. 

Ennen pääsiäistä saimme tehdä hienon perhelomamatkan 

kahden tunnin ajomatkan päähän Naivashaan. Vietimme 

kolme yötä pikkumökeissä leirintäalueella. Päivisin teimme 

vaellusreissuja upeissa maisemissa ihaillen Afrikan luontoa 

ja eläimiä ja iltaisin paistoimme nuotiolla nakkeja. 

Kiitollinen mieli on Jumalalle tästä ihanasta perheestä ja 

näistä päivistä, jotka olemme saaneet viettää yhdessä! 

Herra! sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja kunnian 

ja voiman; sillä sinä olet kaikki luonut, ja sinun tahdostas he 

ovat, ja luodut ovat.~Ilm.4:11 
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