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Kuluneeseen kuukauteen on mahtunut paljon 

kaikenlaista. Toissa viikolla minulla oli 

harvinainen tilaisuus opiskella Raamattua 

viiden, lähes täyden, päivän ajan. Välillä täytyi 

olla lasten riennoissa ja omissa kokouksissa 

mukana. Tohtori Giessler Amerikan 

kotiseurakunnastamme on jälleen Afrikassa 

muutaman kuukauden opetusmatkalla ja 

pysähtyi tarjoamaan seminaarin 

keskuksellamme Jamesille ja muille halukkaille 

pastoreille sekä meille tavan ihmisille. 

Osallistuin Jamesin toiveesta, luonnollisesti 

jotta hyötyisin kurssista, mutta myös siitä 

syystä että hän halusi pitää minut vieressään, 

kun kerran oli kotosalla. 

Helmikuun viimeisinä päivinä kappelissamme kokoontui pappeja ja muita avainhenkilöitä Afrikan eri 

maista sekä Tohtori Anssi Simojoki Suomesta Lutheran Heritage Foundation Afrikan osaston sekä 

Luterilaiset Afrikassa –järjestön lautakuntien vuosikokouksiin. Anssi matkasi opettamaan Kenian Kisiin 

ennen kokouksia ja Kituihin niiden jälkeen. Onneksi hänen täällä ollessaan saimme taas viettää usean 

illanistujaisen yhdessä nauttien (herra tohtorin käyttämän ilmauksen mukaan) itseämme paremmasta 

seurasta . 



James on tehnyt tässä kuussa kaksi matkaa. Heti vuosikokousten jälkeen hän lensi telttoineen Sambiaan. 

Lentokentältä oli 15 tunnin ajomatka perille “puskaan”, maan luoteisosaan, joten matkalla piti yöpyä 

jonkun talon lattialla. Koska Jamesille oli kerrottu, että perillä hänelle ei olisi huonetta tarjolla, hänellä oli 

onneksi retkipatja mukanaan. Siinä pimeässä maatessaan hän ihmetteli, mikä vikisee pään vieressä. 

Taskulampun valossa se osoittautui kuolinkamppailua käyväksi rotaksi. Määränpäässä oli kuulema 

miellyttävämpi nukahtaa oman teltan suojassa. Uneen pääsy oli silti hieman haasteellista, koska 

valkoinen mies teltassa Afrikan kyläpahasessa antoi paikallisille aihetta ihmettelyyn ja juhlintaan siinä 

määrin, että he kokoontuivat joka ilta teltan lähistölle tanssimaan ja laulamaan aina puoleenyöhön 

saakka .

 

Sambiassa Jamesilla oli kunnia esitellä ja antaa maailman ensimmäinen lundankielinen vähäkatekismus 

Lunda-kansalle, joka asuu luoteis-Sambiassa Angolan rajan tuntumassa. Kirjan käyttöönottoa juhlittiin 

riemulla senkin takia, että lundankielellä ei ole juurikaan kirjallisuutta. Opettaminen oli kuten tavallista 

erityisen palkitsevaa. Seminaariin osallistuivat papit, evankelistat ja pyhäkoulun opettajat. Ja minä olen 

ollut ahkera evankeliumia saarnaamaan, joissa Kristuksen nimi ei mainittu ollut, etten minä muukalaisen 

perustuksen päälle rakentaisi;  Vaan niinkuin kirjoitettu on: joille ei ensinkään hänestä julistettu ollut, 

niiden pitää sen näkemän, ja jotka ei kuulleet ole, niiden pitää ymmärtämän.~Room. 15:20,21  

James palasi hiljattain Etelä-Afrikasta, jossa hän sai useita tilaisuuksia opettaa pappeja, 

pappisopiskelijoita sekä koululaisia. Hän tapasi piispa Weberin ja hänen veljensä kanssa ja heillä oli hyviä 

keskusteluja mm. Luterilaiset Afrikassa –järjestön tulevaisuuden kuvista ja yhteistyöstä Etelä-Afrikan 

luterilaisen kirkon kanssa. Vaikka ohjelma oli tiivis, ehti  James riemukseen välillä lenkille Intian 

valtameren hiekkarannalle. Hieman kevyempi reissu siis kuin vaikkapa tuo Sambia! 



Matthew on parantunut hienosti hammasonnettomuutensa jälkeen. Toinen ikenen sisään painuneista 

hampaista lähti irti hänen iskiessä suunsa(!) Sarain päähän leikin tiimellyksessä eli irronneita hampaita 

on TÄLLÄ HETKELLÄ viisi. Isommat lapset ovat olleet kiireisiä kevään viimeisten kokeiden, projektien ja 

esitysten kanssa. Sound of Music –musikaali yllätti minut tasokkuudellaan. Ehkä useamman kymmenen 

tunnin harjoituksilla oli osuutta asiaan. Olin tuplasti yllättynyt, kun sain ala-asteen kevätkonsertin 

ohjelman käteeni koulun juhlasaliin saapuessani. Siinä luki selvästi, että Tristan soittaisi kappaleen 

trumpetilla 

klarinettia 

soittavan kaverinsa 

kanssa. Poika ei 

ollut mainostanut 

asiaa millään 

tavalla etukäteen, 

ja olin kieltämättä 

hieman hämilläni, 

koska Tristan oli 

koskenut 

trumpettiin 

elämänsä 

ensimmäistä 

kertaa vasta vajaa 

kaksi kuukautta aiemmin, jolloin hän aloitti instrumenttikerhon koulun vapaavalintaisena aineena kerran 

viikossa. Suoritus meni upeasti, ja ylpeä oli äiti, kun vieressä istuva mies kehui Tristanin soittoa ja kysyi 

montako vuotta hän on harjoitellut! 

Kaikki lapset ovat erityisen innoissaan huomanna alkavasta Amerikan reissusta (vaikka Tristan erään illan 

kotihartaudessa rukoilikin, ettei kaipaisi Suomea liikaa kesän aikana). Luvassa on kymmenien kirkkojen 

vierailut eri puolilla maata, joten ajomaileja kertynee riittävästi. James on ollut “loman” pääasiallinen 

kasaan laittaja ja on parhaansa mukaan koittanut sisällyttää ohjelmaan perheelle ja erityisesti lapsille 

suunnattuja hauskoja hetkiä. Näistä ehkä merkittävin on matka Floridaan ja Disney Worldiin Jamesin 

vanhempien kanssa. Palaan uutispalstoille taas syyskuussa kertoen, miten reissu sujui. 

Siunausta ihanaan Suomen kesään teille rakkaat tukijamme! 
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