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Hyvää adventin aikaa, ystävät! 

Terveiset täältä Namibian kesästä. Vuosi lähenee loppuaan ja jouluun on enää vajaa kuukausi.  Kuiva luonto 

odottaa sadetta, mutta tarjoaa kauniita ruskean keltaisia näkymiä. Kuten yllä olevassa maisemassa keski-

Namibiasta. 

 

Olette ehkä huolestuneena seuranneet uutisia eteläisessä Afrikassa havaitusta uudesta omikron-koronavirus 

muunnoksesta. Tilanne on täällä Namibiassa kuitenkin aika paljon parempi kuin mitä kansainvälisestä 

uutisoinnista voisi päätellä. Koronaluvut ovat varsin kohtuullisella tasolla, eikä terveysministeriön mukaan 

omikron-virusta ole maassa toistaiseksi havaittu. Tosin laboratoriotestaus ja eri virusten jäljittäminen on 

hidasta ja asiantuntijtat arvioivat, että Namibiassakin sitä jo on.  

 

Etelä-Afrikan ja Namibian presidentit, terveys- ja ulkoministeriöt ovat esittäneet ankaran paheksuntansa 

tavasta jolla Euroopan Unioini ja muut länsimaat sulkivat lentoliikenteen. Tätä ei pidetä reiluna vastineena 

Etelä-Afrikan hyvin korkeatasoisen lääketieteen avoimella tavalla kertoa nopeasti uusista viruslöydöistä. 

Huolen ymmärtää hyvin, sillä matkustuskiellot vaikeuttavat maiden taloustilannetta jota turismin elpyminen 

oli jo alkanut kohentaa. Yksipuoliset päätökset koetaankin nyt rangaistuksena. 

 

Oheisesta taulukosta näkyy Namibian 

nykyinen koronatilanne. Päivittäiset 

uudet tapaukset koko maassa  ovat 

olleet jo usean  viikon ajan alle 

kaksikymmentä ja nyt vain 11. 

Positiivisuus prosentti 1938 testatusta 

on nyt vain 0,6%. 

 

Itse koemme olevamme hyvässä 

turvassa, mutta valitettavasti olemme 

joutuneet peruuttamaan työmatkoja 

naapurimaihin. 

 

 

 
Namibian terveysministeriön raportista 1.12.2021 

Totta! Suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Ps. 126:3. (Kuva Sakari Löytty) 
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Historiallinen ratkaisu, naisteologi kirkon johtoon 

Namibian luterilaisen kirkon kirkolliskokous jatkoi 24:ttä kirkolliskokoustaan 29.-30.11.2021 Ongwedivassa. 

Kokoushan alkoi jo seitsemäs elokuuta, mutta koronarajoitusten vuoksi silloin saatettiin käsitellä vain osa 

asialistalla olleista asioista. Suoritettiin molempien hiippakuntien piispan vaalit ja kirkolliskokouksen jäsenten 

valinta. Viime kirjeessä kerroimme suruviestin itäisen hiippakunnan piispaksi valitun Martin Ngodjin 

äkillisestä kuolemasta.  

 

Kirkolliskokous oli nyt vaikean tehtävän edessä. Piti päättää ensin, miten valitaan itäiselle hiippakunnalle uusi 

johtaja, millä perusteella asetetaan ehdokkaat, kun vaalit oli jo kertaalleen pidetty, ja miten lopulta suorittaa 

valinta. Kirkkolaki on monen mielestä vanhentunut, eikä sieltä löydy ohjeistusta tällaiseen tilanteeseen. Niinpä 

ratkaisukin oli historiallinen. Itäisen hiippakunnan johtoon valittiin piispan sijaisena toiminut pastori Hilja 

Nghaangulwa. Hänen tehtävänsä on väliaikainen siihen asti, kunnes uusi piispanvaali voidaan suorittaa. 

Kirkkolain mukaan seuraava kirkolliskokous voidaan järjestää aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. 

Toivomme Hiljalle voimia, johdatusta ja siunausta tehtäväänsä.  

 

Kirkolliskokous vahvisti myös elokuun 

vaaleissa läntisen hiippakunnan johtajaksi, 

moderaattoriksi valitun teologian tohtori 

Gideon Niitengen kokonaiskirkon 

johtajaksi. Toivomme hänelle viisautta ja 

siunausta tähän uuteen tehtävään! 

  

Piispoja ei siis tällä kertaa saatu kirkolle 

valittua. Jos valitettavasti kirkon 

monivuotinen apostolinen suksessio nyt 

katkeaakin, on tilanteeseen ajauduttu varsin 

ymmärrettävistä syistä.  

 

Niitenge asetetaan virkaansa 12.12. 2021 

Nakayalen kirkossa.  

 

 

Kirkkojen välistä yhteyttä Namibiassa  

 

Työssämme uusi iloa tuottava asia on kirkkorajat ylittävä yhteistyö Namibian luterilaisten kirkkojen kanssa. 

Päivi oli järjestämässä ja seuraamassa Lucsan (eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön) rahoittaman 

luterilaisen sisarkirkon (ELCRN) sairaalasielunhoidon kurssia Tabitha Centressä, Windhoekissa. Kouluttajina 

olivat professori Herbert Moyo KwaZulu Natalin yliopistosta, Etelä-Afrikasta sekä ELCIN-kirkon tuttu pastori 

ja teologian tohtori Johannes Haufiku. Koulutus käsitteli paljolti ihmisten seksuaalisuutta ja miten 

sielunhoidossa tulisi kohdata sen eri muotoja. Tämänkertainen kymmenen päivän kurssi oli koulutuksen toinen 

vaihe, ja osallistujat saivat siitä todistuksen. 

 

Teologian tohtori Gideon Niitenge ja pastori Hilja Nghaangulwa.    

Kuva Thomas Uushona 
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Psykososiaalisen tuen kouluttamiseen saimme eväät lokakuussa Lucsassa, Johannesburgissa järjestetyllä 

viikon mittaisella kurssilla edellä mainitun professori Moyon johdolla.  Nyt ohjelma jalkautui Namibiaan. 

Kahden luterilaisen sisarkirkon yhteistyössä järjestämä lyhytkurssi 

pidettiin Andreas Kukuri konferenssikeskuksessa Okahandjassa. 

Kouluttajina olivat pastorit Josef Ngula (ELCIN) ja Aser Bock 

(ELCRN).  

 

Me olimme avustamassa käytännön järjestelyissä ja osin myös 

tuomassa sisältöä opetukseen. Puhuimme jumalanpalveluselämän 

tarjoamasta hengellisestä tuesta sekä lähisuhdeväkivallan uhrien 

tarvitsemasta pastoraalisesta avusta. Kaksitoista pappia otti 

aktiivisesti keskustellen osaa koulutukseen. Omien havaintojen 

kautta avartuu psykososiaalisen tuen metodit, jotka ovat hyödyksi 

työssä koronapandemian uuvuttamien ihmisten keskuudessa.  

 

Pandemian aikana, etenkin vuoden 2021 kolmannen aallon aikana on 

ollut hyvin paljon kuolemantapauksia. Papit saivat kurssilla 

tilaisuuden jakaa omia kokemuksiaan. Hautajaisia järjestettiin 

monissa seurakunnissa jopa kolmet päivittäin. Eräs osallistujista 

kertoi haudanneensa 130 seurakuntalaista, eikä työkiireittensä vuoksi 

pystynyt osallistumaan omien menehtyneiden sukulaistensa 

surutyöhön, saati hautajaisiin.  Toinen kertoi lopulta pyörtyneensä 

uupumuksesta hautaustoimituksen jälkeen. Lääkäri olisi määrännyt 

hänelle sairaslomaa, mutta sellaiseen hänellä ei ollut tilaisuutta 

kaiken keskellä. Tällaisissa tilanteissa eläville kirkon työntekijöille 

psykososiaalinen tuki olisi itselleenkin tarpeen, ja sellaisena tämä 

koulutuskin tavallaan palveli. Nyt heillä on työkaluja kohdata 

seurakuntalaisensa, jotka elävät pandemian monenlaisten henkisten 

vaikutusten alla.   

 

Tietoikkuna Namibian 
luterilaisista kirkoista: 
 
Namibiassa toimii kolme luterilaista 

kirkkoa. 

 

 
             Evangelical Lutheran Church 

in Namibia, ELCIN. Suomalaisen 

lähetystyön tuloksena syntynyt, 

rekisteröity v 1954. Jäseniä n 850 000. 

Kaksi hiippakuntaa. 

 

   Lutheran Church in the 

Republic of Namibia, ELCRN. Reinin 

lähetyksen myötä syntynyt, Namibian 

keski- eteläosissa toimiva luterilainen 

kirkko. Perustettu 1957, jäseniä 

420 000 jäsentä. Piispa Sageus /Keib 

vihittiin virkaansa 2019. 

 

         Evangelisch-lutherischen 

Kirche in Namibia, ELCIN-GELK. 

Saksalaisten siirtolaisten aikoinaan 

perustama kirkko. Jäseniä n 5000. 

Piispa Burgert Brand. 

 

Kaikki kolme kirkkoa ovat eteläisen 

Afrikan luterilaisten yhteisön, Lucsan 

jäseniä. Niillä on myös yhteinen 

kirkkohallitus, tosin yrityksistä 

huolimatta vähänlaisesti muuta 

yhteistyötä. Suuri voimain ponnistus 

oli v 2017 järjestetty Luterilaisen 

maailmanliiton yleiskokous sekä 

Reformaation 500 - merkkivuoden 

pääjuhla Windhoekissa. 

   

 

 

Psykososiaalisen tuen koulutus päätyi yhteiseen kynttilähartauteen, jonka 

jälkeen otimme ryhmäkuvan. 
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Lopuksi 

Toivotamme teille rauhallista adventin aikaa ja joulun odotusta! 

Olkoon se meille kaikille levon ja hiljentymisen mahdollisuus 

tämän epävarman maailmantilanteen keskellä. Psalmin 80:15 

sanoin on rukouksemme: ”Jumala, Sebaot, katso meihin 

taivaastasi, katso meitä!” 

 

Alla vielä iloksenne kuva Otjiwarongon läheltä eräältä guest 

farmilta. Kaunis on maa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvää joulun odotusta, voikaa hyvin! 

Sydämellisin terveisin, tuestanne ja yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

Päivi ja Sakari Löytty 

sakari.loytty@felm.org ja paivi.loytty@felm.org 

 

Ps. Namibian ja Eteläisen Afrikan kuulumisia voit seurata myös FB-sivulta  

https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/?ref=bookmarks   

 

 

 

  

 

 

 

 

Päivi Löytty, Diakoni, Sukupuolten 
välisen oikeudenmukaisuuden 
hankkeen asiantuntija, Lucsa  
 
Sakari Löytty, MuT, musiikkityön 
ja jumalanpalveluselämän 
asiantuntija, Lucsa 

 
 

Rukousaiheet 
• Viisautta lääketieteen 

asiatuntijoille kehitellä vaste 
omikron virusmuunnokselle. 

• Lohtua niille, jotka surevat 
menetettyjä rakkaitaan. 

• Kiitos ELCINin itäisen 
hiippakunnan johtajuus- 
kysymyksen ratkaisusta! 

• Voimia ja viisautta kamppailuun 
lähisuhdeväkivaltaa vastaan. 

• Rauhaa joulunajan viettoon 
kaikkeen maailman! 

 
 
 

Kuva Päivi Löytty 

 (Kuva Päivi Löytty) 
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