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Hyvät ystävätHyvät ystävätHyvät ystävätHyvät ystävät                                   
TTTTerveisiä kirkostaerveisiä kirkostaerveisiä kirkostaerveisiä kirkosta    
Olimme tänään 14.6. aamulla kello yhdeksän paikallisessa luterilaisessa kirkossa. Olipa 
hyvä, että emme jaksaneet (viime yönä Jukolan viestiä seuranneet) mennä aamun 
aikaisempaan jumalanpalvelukseen seitsemältä, sillä pääsimme tuossa toisessa 
messussa (kolmas alkoi klo 11) kuuntelemaan Eeron opiskelijan saarnaa. Kuorot ovat 
täällä yksi jumalanpalveluksen rikkaus. Tänään saimme kuulla kolmea eri kuoroa.  
 

On useita yksityiskohtia, jotka puhuttelevat meitä täkäläisessä jumalanpalveluksessa. 
Kirkko on täynnä. Avustajat kulkevat ohjaamassa myöhässä tulevia tyhjille paikoille. 
Kaikki ikäluokat ovat edustettuina. Sylivauvakaan ei estä äitiä saapumasta kirkkoon, 
lapsi kun kulkee näppärästi selässä. Kaikki laulavat – usein moniäänisesti ja jopa ilman 
säestystäkin. Synnintunnustukseen polvistutaan lattialle. Kolehtia ei kanneta, vaan 
jokainen vie lahjansa alttarille. Iloiten. Ja jos joku on parantunut tai hänellä on jotain 
erityistä kiitosaihetta, hän vie erikseen vielä kiitoslahjansakin. Näitä ihmisiä on joka 
kerta iso joukko. Jumalanpalvelus kesti kaksi tuntia, mutta emme päässeet 
pitkästymään, vaikka edelleenkin ymmärrämme saarnasta vain melko vähän.  
 
Pitkäperjantaina Pitkäperjantaina Pitkäperjantaina Pitkäperjantaina     
olimme Dar es Salaamin luterilaisessa katedraalissa juhlassa, joka alkoi täkäläiseen 
aikaan kello kahdeksan päivällä (siis klo 14). Suuri kirkko oli tupaten täynnä. Väki oli 
pukeutunut mustiin, luettiin paljon Raamattua, kuoro lauloi pitkäperjantain lauluja 
vahvasti tulkiten ja kello yhdeksän (yhdeksäs hetki!) alkoivat kirkonkellot soida. Silloin 
kirkkokansa painui polvilleen lattialle hiljaiseen rukoukseen.  
 
Toisena pääsiäispäivänä saimme osallistua täällä Iringassa Kihesan kirkossa 
jumalanpalvelukseen, jossa kastettiin kaksikymmentä ihmistä. Suurin osa oli alle 
vuoden ikäisiä lapsia, mutta joukossa oli useita aikuisiakin. Kotiapulaisemme Aidan 
Grace-vauva oli yksi kastettavista, mikä teki tästä jumalanpalveluksesta meille 
erityisen merkittävän.  
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KKKKuulumisiauulumisiauulumisiauulumisia pihapiiristä pihapiiristä pihapiiristä pihapiiristä        
 
Äskettäin maahan tulleina meillä riittää ihmettelemistä ja oppimista monessa asiassa 
täällä. Iringan vuorilla ei ole satanut lähes kahteen kuukauteen. Ruoho on kuivunut ja 
lehdet tippuvat puista. Meillä puhaltaa nyt iltaisin ja öisin jäätävän kylmä, kova tuuli, 
joka kyllä löytää tiensä sisätiloihinkin. On ollut otettava esiin villapaidat. Villasukkia 
olemme käyttäneet kaiken aikaa kylmien lattioiden takia. Paikalliset ovat kulkeneet jo 

pitkään toppatakeissan, mutta kyllähän me 
Pohjolan asukkaat pärjäämme 
kesävaatteissa ulkona päivällä, kun 
aurinkokin paistaa, vaikkei niin usein kuin 
sadeaikana.  
 
Puutarhassa kukkii aprikoosi. Papaijat 
kypsyvät elo-syyskuussa.  
 
Nyt saamme sieltä myös tällaisia damu-
hedelmiä (damu = veri). 

Tässä äskettäin olemme törmänneet 
skorpioniin, varaaniin ja leijonaan, joten 
emme ole ihan turhia Afrikan kävijöitä. 
Skorpioni löytyi keittiön paperikorin alta. 
Puolitoistametrinen varaani juoksenteli 
pihalla ja piiloutui välillä makuuhuoneen 
ikkunan alla olevaan kukkapenkkiin. Ai, 
ettekö tiedä, mikä varaani on? Kuvitelkaa 
sisilisko lähes kaksimetriseksi tai 
kutistakaa hiukan krokotiilia, niin saatte varaaniin. Elukka syö kuulemma kanojakin.   

Leijona tavattiin kävelemässä asfalttitien reunaa. Olin (Eero) ajamassa Mikumin 
eläinpuiston halki matkalla Dar es Salaamista kotiin Iringaan. Tien varrella käveli joku 
apinaa isompi otus ja kun hiljensin kohdalle, niin siinähän tallusteli iso naarasleijona 
kuin olisi joka-aamuisella kävelylenkillään. Pari sataa metriä ajelin sen rinnalla niin, 
että olisin voinut avata ikkunan ja silittää sen turkkia. En kuitenkaan silittänyt. 
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YliopistoltaYliopistoltaYliopistoltaYliopistolta    
Ensimmäinen lukukauteni (Eero) Tumaini-yliopistossa on päättymässä heinäkuussa. 
Olen saanut kulkea kolmen eri opiskelijaryhmän kanssa muutaman kuukauden matkan. 
Olen opettanut kirkon tuleville työntekijöille Raamattua ja samalla koettanut oppia 
heiltä, miten Raamattu ymmärretään ja miten se elää tässä maassa ja tässä 
kulttuurissa. Paljon meillä on yhteistä, sillä onhan Raamattu sama, Jumala sama ja tie 
Jeesuksen yhteyteen sama. Ihminenkin on sama ja monet ihmisen kysymykset 
yhtäläisiä. Minua rohkaisi tavattomasti yhden kurssin viimeisellä oppitunnilla saamani 
palaute. Eräs opiskelija halusi sanoa, että se, mitä olin juuri opettanut ihmisen 
pohjattomasta syntisyydestä ja Jeesuksen täytetystä työstä, avasi hänelle jotain 
aivan uutta ja olennaista uskon ytimestä. Hänen päätettyään puheenvuoronsa koko 
luokka taputti ja tällä tavalla muutkin tuntuivat allekirjoittavan kuulemansa.  
 
Mutta opetustyö on silti erilaista Afrikassa. Minä en tietenkään osaa vielä opettaa 
muutoin, kuin miten olen aina opettanut. Kuulijat ovat kuitenkin kiinnostuneita eri 
kysymyksistä kuin meillä ja se haastaa opettajaa etsimään näkökulmia, jotka ovat 
heille merkityksellisiä. Kerron yhden esimerkin. Yhdelle ryhmälle olen opettanut 
Ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Sen äärellä on syntynyt lukuisia mielenkiintoisia 
keskusteluja. Suomessa olen aina sivuuttanut 9. luvun lopun korkeintaan jollain 
ohimenevällä maininnalla, sillä sen sanoma ei ole tuntunut erityisen keskeiseltä. Siinä 
kerrotaan Nooan pojista, joista yksi, Ham, käyttäytyy huonosti isäänsä kohtaan ja 
tästä syystä Nooa kiroaa Kanaanin, Hamin pojan. Minulta kysyttiin, onko Hamin kirous 
Afrikan yllä ja johtuuko koko Afrikan köyhyys juuri siitä. Hupsista, enpä ollut 
tuollaista eläissäni ajatellut. Vastasin hetimiten, että ei ainakaan siitä, mutta lupasin 
tutkia kyseistä kohtaa tarkemmin.  
 
Seuraavalla tunnilla jatkoimme keskustelua. Kerroin, että ensinnäkin Hamin jälkeläisiä 
on paljon muuallakin kuin Afrikassa ja toiseksi, kirousta ei jostain syystä luettu 
lainkaan Hamille vaan ainoastaan hänen pojalleen, Kanaanille. Tämä puolestaan edustaa 
Raamatussa epäjumalia palvelevaa kansaa. Keskustelu laajeni sen pohtimiseksi, mitä 
hyvää ja huonoa on Afrikassa, entä Euroopassa. Kerroin, että raha ei totisesti tuo 
pelkkää onnea meille länsimaalaisille, vaikka siitä paljon hyötyä onkin ja että kadehdin 
mm. tansanialaisten kirkossakäymisaktiivisuutta. Haluaisin myös oppia jotain siitä 
ihmisten keskinäisestä huolenpidosta, jota täällä havaitsen. Asioilla on siis puolensa. 
Monien ilmeet kirkastuivat. Me voimme siis oppia toisiltamme ja olemme 
etuoikeutettuja, kun saamme olla vuorovaikutuksessa keskenämme. Olin havaitsevinani 
jonkinlaista itsetunnon nousua: Afrikka ei olekaan tuomittu ikuiseen puutteeseen. 
 
Toinen esimerkki tulee arkipäivän uskontodialogista. Olin ostamassa puhelinaikaa 
kännykkääni, kun intialaistaustainen kauppias kysyi, mitä Tumainille kuuluu. Hän oli 
nähnyt työpaikkani autoni ovitekstistä. Sitten hän kysyi, mitä opetan yliopistossa. 
Kerroin opettavani Raamattua, jolloin hän heti kysyi, olenko kiinnittänyt huomiota 
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siihen, että ihmiset eivät enää käy kirkossa niin kuin ennen. En ollut, koska olin ollut 
maassa vasta vähän aikaa ja nähnyt asiasta täsmälleen toisen puolen. Hän jatkoi 
valittamalla aikojen maallistumista. Kyllä ihmisten pitäisi käydä kirkossa, jos kerran 
aikovat ottaa uskonasiat vakavasti. Olin samaa mieltä. Sitten hän jatkoi, että hän itse 
on kyllä muslimi, mutta asia on sama kaikissa uskonnoissa. Aha, niin varmaan. 
 
Katsotaan, jatkuuko uskontodialogi seuraavalla kerralla ja päästäänkö siitä joskus 
lähetyksen puolelle. En myöskään vielä tiedä, kuinka paljon tansanialaisilla itsellään on 
lähetysaktiivisuutta, joka suuntautuisi omille lähetysalueille. Kun tätä jonkun kanssa 
pohdiskelin, totesimme, että meiltä suomalaisilta meni melkein tuhat vuotta, ennen 
kuin huomattiin muidenkin tarvitsevan evankeliumia, joten koetetaan ymmärtää, 
etteivät kaikki puolet kristinuskosta avaudu yhtaikaa. Silti arvelen, että yksi meidän 
tehtävämme on rohkaista paikallista kirkkoa myös ulospäin suuntautuvaan työhön. 
Viime kirjeessäni kerroinkin, miten tällaista tapahtuu sukumaheimon alueella 
Viktoriajärven suunnalla. Kirjoitin siitä myös huhtikuun Lähetyssanomiin. Samassa 
lehdessä on myös hyvin mielenkiintoinen artikkeli Tansanian albiinoista ja heihin 
kohdistuvasta vainosta.  
 

Suomeen lämmittelemäänSuomeen lämmittelemäänSuomeen lämmittelemäänSuomeen lämmittelemään    
Minun (Pirkko) oppilaani ovat ahkeroineet koko kevään ja ovat nyt perheittensä kanssa 
Suomessa välilomalla. Työni on ollut mielekästä ja innostavaa. Lapset ovat tosin 
joutuneet toisinaan urakoimaan melkoisesti, mutta he ovat suoriutuneet hienosti 
työstään. Oppilaiden ohjaus jatkuu taas elokuussa. Sitä ennen tulemme Suomeen 
lämmittelemään. Kesäloma väikkyykin mielessämme jo päivittäin.  
 
 
Kiitos korteista, kirjeistä ja sähköposteista! 
Ne kertovat, että meitä ei ole unohdettu. Moni 
on kertonut muistavansa meitä myös 
rukouksissa. Kiitos siitä! Tiedämme, että myös 
seurakunnissa rukoillaan nimikkolähettien 
puolesta joka sunnuntai. Tuo tieto on 
rohkaissut meitä täällä useasti silloin, kun 
keskinäiset välimme kiristyvät, oma työpanos 
tuntuu mitättömältä tai kun ikävä vaivaa. Emme 
olekaan yksin pulminemme. Jumala on 
kanssamme - kaikkina päivinä.  
 
Kesäänne Kesäänne Kesäänne Kesäänne Jumalan siunaustaJumalan siunaustaJumalan siunaustaJumalan siunausta        
ja ja ja ja johdatusta toivottaenjohdatusta toivottaenjohdatusta toivottaenjohdatusta toivottaen    
                        
                                Pirkko ja EeroPirkko ja EeroPirkko ja EeroPirkko ja Eero    


