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Hei, 
 
    hyvin suunniteltu matka Suomesta Papua-Uuteen-
Guineaan välilaskuineen takasi sen, että Ukarum-
paan saapuessani olin jo selvinnyt 7 tunnin aikaeros-
takin. Vähän aikaa ihmettelin, että mitä minä täällä 
teen, mutta viikossa kotiuduin niin kuin en olisi ollut-
kaan välillä poissa. Ja toisen viikon mentyä olin jo 
kylässä. 
     Kylään asettuminen ei sujunut yhtä hyvin. Kahta 
viimeistä viikkoa lukuunottamatta siellä oli viileää, 
pilvistä ja sateista. Taloni oli hyvässä kunnossa ot-
taen huomioon, että olin ollut poissa sieltä lähes 8 
kuukautta. Sadevesitankki ei vuoda vielä pahemmin, 
kaasuhella toimii, eikä mikään näyttänyt menneen 
rikki suuressa maanjäristyksessä lähtöni jälkeen, 
vaikka moni kirja ja muu tavara oli pudonnut 
hyllyltä. Ei myöskään ollut mitään jälkiä käärmeiden 
vierailuista, enkä nähnyt ainuttakaan  kylässä olles-
sani.  
     Sen sijaan aurinkosähkösysteemin säätölaite ei 
osoittanut elonmerkkejä senkään jälkeen, kun aurin-
kopaneelit oli nostettu katolle. Onneksi minut kylään 
tuoneet helikopterilentäjät olivat vielä paikalla ja ot-
tivat kännykällä yhteyttä sähkömieheen Ukarumpas-
sa. Tämä arveli vian olevan säätölaitteessa ja lupasi 
lähettää uuden tilalle. Tekniikasta kiinnostunut nuori 
naapurini Robert haki sen viikon kuluttua lähim-
mästä kaupungista ja asensi sen paikoilleen, mutta 
koska systeemi ei toiminut vieläkään, sähkömiehen 
piti itse tulla helikopterilla pikavisiitille seuraavalla 
viikolla mukanaan myös uusi akku, jonka avulla 
systeemi saatiin vihdoin toimimaan. - Näyttää siltä, 
että kattoikkunani alla olleet kaksi aurinkopaneelia 
eivät olleet onnistuneet pitämään akkuani hengissä 
poissaollessani. Nyt niiden tilalla on uudempi ja te-
hokkaampi paneeli, joka toivottavasti hoitaa hom-
man paremmin. 
     Ennen sähkömiehen ja uuden akun saapumista 
ainoa virranlähteeni kahden viikon ajan oli pieni 
lamppu, jota latasin 8x16 senttimetrin kokoisella 
aurinkopaneelilla ikkunalaudalla. Se antoi valoa iltoi-

hin ja latasi kännykkänikin, 
mutta ei tietokoneita. Niinpä 
tein töitä mahdollisimman 
paljon vain käsin paperilla. 
Kahdesti latasin tietokoneet 
jonkun generaattorilla, mut-
ta siihen meni melkein yhtä 
paljon aikaa kuin mitä siitä 
saikin aikaa tietokoneiden 
käyttöön. 

     Kun sähköä taas oli, pääsin vihdoin kunnolla 
käännöstyön alkuun. Ensin valmistui Heprealaiskir-
jeen tarkistus monine korjausehdotuksineen ja uusi-
ne takaisinkäännöksineen. Tarkoitukseni oli käydä 
se läpi Kambe-rouvan kanssa, mutta hän ei voinut-
kaan tulla kuin kahdesti. PUG:n evankelis-luteri-
laisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu tammikuun 
alussa kuntakeskuksessa noin 7 kilometrin päässä 
kylästäni, joten siellä on nyt meneillään paljon ra-
kennustöitä ja muita valmisteluja vieraita varten. 
Kamben mies on saanut sieltä töitä tiimissä, joka 
vastaa päätieltä keskukseen tulevan n. 35 km:n tien-
pätkän kunnossapidosta ja kaunistamisesta, joten  he 
asuvat tällä hetkellä  kuntakeskuksessa, liian kauka-
na Kamben tulla yksin töihin luokseni.  
     Itse asiassa olin aivan tyytyväinen, kun sain 
rauhassa keskittyä työhöni liiemmittä keskeytyksittä. 
Varsinkin Heprealaiskirjeessä moniin juutalaiseen 
kulttuuriin kuuluviin asioihin viitataan niin lyhyin 
sanankääntein, että vaikka kirjeen alkuperäiset vas-
taanottajat kaiketi ymmärsivätkin ne, minä en. Esim. 
mitä tarkoittaa "Meillä on uhrialttari, josta majassa 

palvelevilla ei ole valta syödä" (13:10 KR38)? 
Ymmärtääkseni kirjoittaja puhuu tässä kohdassa sii-
tä, ettei temppelissä uhrattujen eläinten syöminen 
hyödytä meitä Jumalan silmissä, eivätkä niitä uh-
raavat myöskään voi hyötyä Jeesuksen antamasta 
täydellisestä uhrista. Nekiksi voisimme sanoa tuon 
jakeen ehkä näin, ”Meillä on uhri, jonka Yesu teki-

hyväksemme, ja Juda ihmisten temppelissä uhraa-

villa ei ole oikeutta saada siitä uhrista pienintäkään 

hedelmää (hyötyä).”   
     Heprealaiskirjeen läpi käytyäni valmistelin myös 
Paavalin kirjeet Tessalonikalaisille ja suurimman 
osan toisesta Timoteus-kirjeestä korjausta varten. 
Tämä valmistelutyö on hidasta, vaatien minulta pal-
jon apukirjojen lukemista ja ajattelua, jotta ensin ym-
märrän mistä tässä puhutaan ja sitten löydän tavan 
ilmaista asia selvästi, tarkasti ja luonnollisesti nekin 
kielellä. Mutta kun valmistelu on tehty, itse korjaa-
minen vie paljon vähemmän aikaa; teemme päivässä 
sen, minkä valmisteluun meni viikko tai enemmänkin. 
     Valitettavasti nyt, kun olen Ukarumpassa, minulla 
ei ole oikein aikaa keskittyä tuohon valmistelutyö-
hön. Kaikenlaisen paperisodan (vuosisuunnitelmat, 
raportit, kirjeet, tilitykset, vakuutuskorvaukset, py-
häpäivien tekstit, ensi vuoden kalenteri, jne.) ja käy-
tännön asioiden (mm. kuisti- ja pesutuparemontit) 
lisäksi tässä kuussa on kaikenlaista jouluohjelmaa. 
Pyhien jälkeen tilanne vähän helpottuu, ja ensi kuus-
sa toivottavasti aikaa jää enemmän kielityölle, koska 
palaan kylään vasta helmikuun loppupuolella alku-
kuussa olevan kokousmatkan vuoksi. 
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     Nekin kielen lukutaitotyöntekijä Isolde Kappus ja 
minä toivomme, että saisimme pastorin Kaikin vai-
moineen Ukarumpaan viikoksi tai kahdeksi tammi-
kuussa. Viime kuukaudet ovat olleet hyvin raskaita 
heille.  Pojan kuoleman lisäksi tilannetta vaikeuttaa 
se, että monet sukulaiset, naapurit ja seurakuntalaiset 
pitävät pojan kuolemaa Jumalan rangaistuksena siitä, 
että isä siirtyi saarnastuolista raamatunkäännöstyö-
hön! Kaik itse ymmärtää, ettei näin ole, mutta se ei 
paljon auta arjessa. – Isolde ja minä järjestimme heil-
le surutyönohjausta, mutta lisä ei olisi pahitteeksi. 
 

Kiitosaiheita 
� hyvä terveys 
� sujuva paluu Papua-Uuteen-Guineaan ja asettau-

tuminen elämään Ukarumpassa ja kylässä 
� sähköt toimivat taas kylätalossani 
� Heprealaiskirjeen, 1. ja 2. Tessalonikalaiskirjeen 

ja 2. Timoteus-kirjeen korjaustyö 
� tietokoneessani on uusi näppäimistö 
 
Rukousaiheita 
� lohdutusta ja rohkaisua pastori Kaikille, että hän 

voisi jatkaa tärkeää työtään nekin kielen kään-
nösprojektissa 

� paperisodasta selviäminen ja kiireisimpien kie-
litöiden valmistuminen 

� matka SLS:n aluekokoukseen helmikuussa 
� valmistautuminen kylämatkaan, asettuminen 

takaisin kyläelämään, ja että kaikki laitteet toi-
misivat hyvin 

� käännöstyön edistyminen 
 

 

     Hiljattain FaithGateway-järjestön uutiskirjeessä 
lainattiin messiaanista rabbi Jason Sobelia. Näin hän 
ajattelee siitä, miksi enkeli sanoi paimenille vasta-
syntyneen Messiaan löytyvän seimestä, ”Uskon, et-
teivät he olleet mitään tavallisia paimenia. He olivat 
leeviläisiä paimenia, joiden tehtävänä oli hoitaa ja 
varjella Jerusalemin temppelissä uhrattavien lam-
masten laumoja… Miksi paikka, josta he löysivät 
Jeesuksen, oli niin merkityksellinen? Paimenet vei-
vät karitsoivan lampaan yhteen Betlehemin lähistön 
luolista, joita käytettiin tähän tarkoitukseen. Nuo 
synnytysluolat pidettiin rituaalisesti puhtaina, koska 
karitsat oli tarkoitus uhrata temppelissä. Itse asiassa 
monet Betlehemin ympärillä syntyneet urospuoliset 
karitsat uhrattiin pääsiäisenä. Koska paikallisessa 
majatalossa ei ollut sijaa, Maria ja Joosef käyttivät 
yhtä noista luolista. Messias ei syntynyt tallissa… 
Hän syntyi yhdessä niistä luolista, joita käytettiin 
näiden uhrilampaiden karitsoimiseen, koska Hän itse 
oli oleva viimeinen [täydellinen] uhrilammas.” 
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Toivo. Yhteistyö. Muutos. 

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta 
ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut 
työmme lähtökohta jo lähes 160 
vuotta. Tule mukaan rakentamaan 
oikeudenmukaista ja inhimillistä 
maailmaa. 

Tue työtämme: 
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän 
nimi. 
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Siunattua joulunaikaa ja uutta vuotta 2020 toivottaen, 


