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No niin, nyt voidaan sopia, että virallinen 
sadekausi on avattu. Ilma on viileämpi ja 
joinain aamuina on harmauden vuoksi vaikea 
herätä. Onneksi väliin vielä mahtuu mukavia 
hellepäiviäkin, ettei ihan vallan joudu 
masennuksiin. 
 
Jamesin palattua Amerikasta hän on pysynyt 

mukavasti aloillaan. Pikkureissu tuli kuun 

alkupuolelle, jolloin hän matkasi Kenian Kisiin 

entisen työtoverimme, pastori Samwel 

Atungan, hautajaisiin. Samwelilla oli ollut 

vatsakipuja viime kesästä lähtien, mutta vasta 

tammikuussa se todettiin maksasyöväksi, joka 

oli ehtinyt niin pahaan kuntoon, ettei sitä 

vastaan aloitettu hoito ehtinyt enää auttaa. 

Hänen terveytensä hupeni hyvin nopeasti ja 

viimein maaliskuun kolmantena päivänä, 

kaksi päivää ennen hänen 45-

vuotissyntymäpäiväänsä, Samwel sai kutsun 

taivaan kotiin. Häntä jäi suremaan raskaana oleva vaimo ja viisi lasta neljän ja reilun 

kahdenkymmenen ikävuoden välillä. Jamesia pyydettiin saarnaamaan hautajaisissa, johon 

osallistui useita satoja ihmisiä. Kisiin sadesäässä Samwelin ruumis laskettiin hänen kotinsa 

pihamultaan. 

Nyt Jamesin ollessa kotona, hänen 

työpanoksensa kohdistuu pääasiassa kirjojen 

painokuntoon saamiseen. Yksi projekteista 

on lasten raamatunkertomuskirjan käännös 

englannista swahiliksi. Se on nyt Jamesin 

tietokoneella tarkistus- ja editointivaiheessa. 

Välillä hän käy katsomassa varteenotettavia 

myynnissä olevia maapalstoja. On mukavaa 

viettää enemmän aikaa hänen kanssaan ja 

lapset ovat saaneet “uuden kaverin” 

koripallon ja lautapelien peluuseen, 

ilmakivääriammuntaan sekä läksyissä auttamiseen. 



Sarai ja Sofia opiskelevat katekismusta oikein olan takaa toiveissaan tulla konfirmoiduksi 

pääsiäisenä. Nähtäväksi jää, josko kuusi pääkohtaa kysymyksineen ja vastauksineen on 

ulkomuistissa siihen mennessä, mutta yritys on hyvä. Rippikoulua käyvillä Husseinin pojilla on 

sama tavoite. Iloksemme työläisemme Fred ja Paul ovat myös ilmoittaneet kiinnostuksensa 

luterilaiseen oppiin ja jumalanpalvelusten lisäksi hekin osallistuvat katekismusopetukseen. 

Bonuksena Fred tuo monesti perheensä mukanaan. Rukoukseni on, että Pyhä Henki heitä 

voimakkaasti Jumalan Sanan kautta kutsuisi ja opastaisi, ja erityisesti ettei kukaan pistäisi 

pahasti vastaan, niin että saisimme pian viettää riemullisia kaste- ja konfirmaatiojuhlia 

kappelissamme!

 

Minä uskon ja tunnustan, etten minä omasta ymmärryksestäni ja voimastani taida Jeesuksen 

Kristuksen minun Herrani päälle uskoa, eli Hänen tykönsä tulla, vaan Pyhä Henki on minut siihen 

evankeliumin kautta kutsunut, lahjoillansa valistanut, oikeassa uskossa pitänyt ja vahvistanut… 

~Katekismus 

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. 

http://www.lutheransinafrica.com/

