
Pastori Mimii Mziray on opiskellut Lähetysseuran stipen-
diaattina. Nykyään hän toimii kristillisen kasvatuksen 
osaston johtajana ja vaikuttamistyön koordinaattorina 
Tansanian ev.lut. kirkon Victoriajärven itäisessä hiippakun-
nassa. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta tukee hiippakun-
nan toimintaa. 

Mimii Mziray: ”Haluan kirkkooni hyviä muutoksia.”

muutuin ihmisenä. Eräs ystäväni aina sanookin, että ’sinä Mimii menit 
Makumiraan ujona tyttösenä ja palasit sieltä täynnä itseluottamusta ja 
varmuutta’. Tämä ystäväni on hyvin oikeassa. Muistan lämmöllä monia 
opettajiani. Heidän johdollaan opin paljon. Ajattelen myös, että yliopiston 
kampuksen elämänrytmi opetti minua. Jokainen aamu aloitetaan hartau-
della ja jokainen päivä päätetään yhteisesti rukoukseen. Voiko kristitty 
saada parempaa mallia omaan arkipäiväänsä?”

”Opintojen jälkeen aloitin hiippakunnassa kristillisen kasvatuksen 
osaston johtajana. Siinä työssä olen nytkin. Tässä välissä tein muutaman 
vuoden naistyötä ja palvelin seurakuntaa lehtorina. Vuonna 2011 sain 
pappisvihkimyksen. Se oli suuri asia minulle. Kävin lapsena katolista 
koulua, ja siksi teologian opiskelu ei aluksi ollut selkeä valinta minulle. 
Jumala kuitenkin kutsui minut juuri tähän työhön, siitä olen nyt aivan 
varma. Pidän työstäni hyvin paljon.”

Muutosta hyvään suuntaan
”Kun ajattelen tulevaisuutta, näen mielessäni sanan muutos. Maail-
ma muuttuu valtavaa vauhtia, ja se lisää ja muuttaa työtämme myös 
kirkossa. Näin erään toimiston seinällä piirretyn kuvan joesta, jonka 
ylä- ja alajuoksulla asui ihmisiä. Yläjuoksulla asuvilla oli paljon ei-toivot-
tuja raskauksia, ja siksi he heittivät vauvoja jokeen. Alajuoksulla asui 
kristittyjä. He kahlasivat jokeen pelastamaan vauvat ja kasvattivat heidät 
omina lapsinaan. Tällä hetkellä kirkkomme on kuin alajuoksun kristityt. 

Teksti: Katri Härkönen, Suomen Lähetysseura

äivä hiippakunnan päätoimistolla alkaa yhteisellä aamuhartau-
della. Pastori Mimii Mziray astelee eteen puhumaan. Katson 
häntä ja huomaan väsymyksen merkkejä. Nuori nainen ja niin 

monta rautaa tulessa. Joskus ihmettelen, kuinka hän jaksaa. Mimii alkaa 
puhua, ja yhtäkkiä ei ole merkkiäkään väsymyksestä. Hänestä hehkuu 
ilo tehdä tätä työtä, kertoa ihmisille Jumalan hyvyydestä. Siihen hänet 
on koulutettu Suomen Lähetysseuran tuella, eikä koulutus totisesti ole 
mennyt hukkaan. 

Muistan, kun tapasin Mimiin ensimmäistä kertaa. Oli loppuvuosi 
2010. Hän oli juuri saanut kuulla, että hiippakunnan synodissa oli tehty 
päätös: pappisvirka avataan vihdoin myös naisille. Suurta riemua ja kii-
tollisuutta oli ilmassa. Teologi Mimiistä tulisi pian pappi, pitkän odotuksen 
jälkeen. 

Olemme Pohjois-Tansaniassa, Victoriajärven itäisessä hiippa-
kunnassa, Mwanzan kaupungissa. Pastori Mimii toimii hiippakunnan 
päätoimistolla kristillisen kasvatuksen osaston johtajana ja vaikuttamis-
työn koordinaattorina. Mutta antaa hänen itsensä kertoa elämästään, 
perheestään ja työstään.

”Olen Mimii Mziray, 34-vuotias pastori Mwanzasta. Minulla ja avio-
miehelläni Kahema Mziraylla on kaksi tytärtä. Voin sanoa, että olemme 
onnellinen perhe. Perheen perustaminen ja lasten kasvattaminen on 
minulle uusi kokemus. Huomaan, että opin uutta koko ajan. Totun perhe-
elämän haasteisiin, vaikka alussa oli vaikeaakin. Afrikkalaisena naisena 
ei ole helppoa yhdistää äitiyttä ja työssäkäyntiä. Pitäisi pystyä ja ehtiä 
kaikkeen. Olla sataprosenttinen sekä äitinä, vaimona, että työpaikalla. 
Onneksi mieheni on näissä asioissa hyvin nykyaikainen. Hän huolehtii 
lapsista aina kun matkustustyöltään ehtii. Hän myös rohkaisee minua jak-
samaan työssäni ja yrittämään aina parhaani. Kiitän Jumalaa perheestäni 
joka päivä.”

Koulutus teki ujosta naisesta rohkean
”Opiskelin vuosina 2002–2007 Makumiran yliopistossa Suomen Lähe-
tysseuran stipendiaattina. Sitä ennen olin päättänyt lukion ja opiskellut 
tiedotuksesta lyhytkurssin. Makumirassa opin hyvin paljon ja myös 
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Itse ajattelen kuitenkin, että tulevaisuudessa meidän tulisi 
olla valmiita muuttamaan myös joen yläjuoksun elämää: 
tehdä työtä niin, että kenenkään ei enää tarvitsisi heittää 
lastaan jokeen, että jokainen raskaus olisi toivottu ja 
jokainen lapsi lahja.” 

Työntekijän pitää nähdä työnsä tavoite
”Uskon, että piispojen esimerkki on tärkeä. Jos tavalliset 
ihmiset näkevät piispojen olevan yhtä, myös he haluavat 
olla rakentamassa yhtä kirkkoa. Asioista pitää myös 
puhua. Vaikeistakin asioista. Tiedän, että maailmalla 
kohistaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Miksi 
me emme puhu tämmöisistä asioista täällä Tansaniassa? 
Ei hiljaa oleminen saa asioita häviämään. Itse ajattelen 
usein kirkkoani tyttärieni Abran ja Bilien kirkkona. Mitä 
haluaisin jättää heille perinnöksi? Millaisen kirkon? Onko 
kirkkoa edes olemassa enää, kun tytöt ovat aikuisia? 
Osana muutosta on myös se, että jonakin päivänä 
Suomen Lähetysseuran työ on tehty täällä Tansaniassa. 
Silloin punnitaan tansanialainen kirkko. Seisommeko me 
vai kaadumme?”

”Iloitsen siitä, että Suomen Lähetysseura on halunnut 
olla tukemassa koulutusta monin eri tavoin. Piispojen ja 
pappien koulutus on kirkon teologian ja itseymmärryksen 
kannalta tärkeää. Uskon kuitenkin, että yhtä tärkeää on 
evankelistojen ja seurakuntien vanhemmiston koulutus. 
Jotta suostumme soutamaan samaa kirkkolaivaa, on 
meillä oltava kokemus ykseydestä. Koulutus vahvistaa 
itsetuntoa ja tahtoa sitoutua. Koulutettu ihminen puhuu 
’meidän kirkosta’. Kirkko ei ole piispan kirkko, vaan minun 
ja meidän. Eräässä seminaarissa meille opetettiin, että 
jokaisen työntekijän on tärkeä ymmärtää työnsä tavoite. 
Esimerkkinä käytettiin Amerikan avaruustutkimuskeskus-
ta NASAa. NASAn käytäviä siivoava työntekijä ei sano: 
”Minä siivoan täällä käytäviä.” Sen sijaan hän sanoo: 
”Minä mahdollistan rakettien lähettämisen avaruuteen!” 
Kirkossa jokaisen ihmisen työllä pitää olla sama näky, eli 
Jumalan valtakunnan laajeneminen.”

”Tahdon lähettää terveisiä suomalaisille ja kiittää 
erityisesti kaikkia teitä, jotka olette mukana lähetystyös-
sä. Kun tavallinen ihminen Suomessa antaa omastaan, 
se mahdollistaa monia asioita täällä Tansaniassa. Ilman 
Suomen Lähetysseuran stipendiohjelmaa minäkään en 
olisi päässyt opiskelemaan. Se, joka olen tänään, olen 
siksi että sain opiskella. Tervetuloa Tansaniaan tutustu-
maan ja oppimaan uutta.” ■

Victoriajärven itäisen hiippakunnan alueella
• kristillinen todistus
•  nuorisotyö
•  nais- ja lapsityö
•  kasvatustyö
•  Nyakaton 
 raamattukoulu

Mungu ibariki 
Tanzania!  

Jumala, siunaa 
Tansaniaa!

tuemme lähetystyötä 
tansaniassa


