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Tervehdys sateistakin sateisemmasta Nairobista. Nyt oikeasti pääsisi uimaan 
takapihalla, jos siihen syttyisi innostus. Matthew jo kerran koitti taitojaan 
pudotessaan veden peitossa olevaan kuoppaan. Onneksi Tristan oli lähellä 
vetämässä pikkuveljen ylös! 
 
James on taas reissun päällä. Tansanian Tunnustuskirjajuhlallisuuksien jälkeen 
häntä ei olekaan paljoa kotikulmilla havaittu. Tapahtui nimittäin niin surullisesti, 
että eräs juhlan puhujavieraista, tohtori Wilbert Kreiss Ranskasta, kuoli heti 
tilaisuuksia seuranneena yönä. Hänen oli ollut tarkoitus palata Nairobiin 
Jamesin kyydissä aamulla, mutta hän ei ilmaantunutkaan aamupalapöytään, ja 

hänet löydettiin sängystään 
rauhallisesti poisnukkuneena. 
Asiassa ei tietenkään tohtori 
Kreissin puolelta ollut mitään 
harmillista, päinvastoin, 
mikäpä sen riemullisempaa 
kuin päästä Jeesuksen 
ilojuhliin taivaan kotiin. Suru 
jäi häntä kaipaamaan jääneiden 
osaksi. Jamesin täytyi järjestää 
ruumiin palautus takaisin 
Ranskaan ja ilmoittaa tohtorin 
vaimolle kuolemasta sekä 
koittaa selvittää hänelle kuinka 
tilanteen vaatimiin 
muodollisuuksiin tuli vastata. 

Pastori Albert Mongi, James ja pastori tohtori Wilbert 
Kreiss keskustelevat yhdestä esitetystä kysymyksestä 
Swahilinkielisten Tunnustuskirjojen julkistamis-
tilaisuudessa Moshin kaupungissa Tansaniassa. 



Luonnollisesti asia ei ollut aivan yksinkertainen, esimerkiksi kun ruumista ei 
lähetettykään sinä päivänä kun oli luvattu. Jamesin Sambian opetusmatka 
peruuntui, koska hän palasi Tansaniasta suunniteltua myöhemmin ja koska hän 
lensi Ranskaan hautajaisiin. 
 
Muutama päivä Ranskasta kotiutumisen jälkeen James suuntasi Madagascarille, 
jossa hän on opettanut yli viikon ja jatkaa vielä toisen mokoman. Kuuleman 
mukaan siellä on hurjan kuumaa ja nihkeää. Opetus alkaa aamulla kello 7.30 ja 
jatkuu ilta yhdeksään. Viiden tunnin automatka lentokentältä perille kestikin 
kymmenen tuntia kauemmin keihäin varustettujen miehien auton piirittämisen, 
verille hakatun naisen ja hänen perheensä sairaalaan kuljettamisen, valojen 
loppuunpalamisen ynnämuiden kommellusten seurauksena. Tuomiosunnuntain 
kirkkoon päästiin puukanootilla järven poikki. Eli kaikin puolin hyvä Afrikka 
reissu hänellä on meneillään! 
 
Oma isäni ja äitini tulivat meille vierailulle täyttämään Jamesin tyhjää paikkaa. 
Kiitos niistä tuomisista, joita eri ihmiset olivat laittaneet heidän mukaansa! 

Lapset ovat iloissaan parista 
lisäsylistä, ja minua helpottaa myös 

lisäkädet kotitöissä. Kaiken kaikkiaan 
viimeiset pari kuukautta ovat olleet 
hurjan raskaita. Itse olen sairastanut enemmän kuin koskaan elämässäni; 
keuhkokuume, jatkuva yskä ja niistä aiheutuneet kivut ovat välillä vieneet 
voimat ja elämän ilon erityisesti siitä syystä, että en ole voinut harrastaa 
minkäänlaista liikuntaa. Lapset ovat myös yskineet ja niiskuttaneet ja tulevat 
kipeiksi aina uudestaan pienen tauon jälkeen, mikä on kaikista masentavinta. 
Mutta jospa hyvä Herramme meidät tästäkin päästäisi! Muuta huolta aiheuttaa 
se, että vuokraisäntämme haluaa kotimme toiseen käyttöön ja on ilmoittanut, 
että meidän pitää muuttaa tammikuun loppuun mennessä. Pohdimme ja 
rukoilemme vastausta seuraavaan siirtoon. Uskomme, että Jumalalla on hyvä 
suunnitelma meidän tulevaisuudellemme ja odotamme innolla, että se meillekin 
selviäisi. 



Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, laupiuden Isä, ja kaiken 
lohdutuksen Jumala! Joka meitä lohduttaa kaikessa meidän vaivassamme, että me 
taitaisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa vaivassa ovat, sillä lohdutuksella, jolla 
Jumala meitä lohduttaa. 2. Kor. 1:3-4 
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Lutherans In Africa – Luterilaiset Afrikassa 
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON OPETTAJIKSI 
Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity omaa tuottoa tavoittelemattomana 
organisaationa. Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työntekijöiden 
valmistamista elonkorjuuseen, vieraile www.lutheransinafrica.com 
lähettääksesi lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:  
 
Lähetystilin Numero: OP 521413-213013 
Viitenumero: 1232 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y. 


