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Rakkaat ystävät,  
 
Palasimme Nairobiin kuukausi sitten. 
Aika on suhahtanut ohi nopeasti ja 
tuntuu, että vieläkin hapuilen 
normaaliin arkeen asettumisessa. 
Ensinnäkin meitä on nyt yksi 
perheenjäsen enemmän. Ihana 
Matthew poikamme on aivan liikuttavan 
suloinen, mutta luonnollisesti hän 
kahmaisee oman osansa äidin ajasta ja 
voimavaroista. Maggie, Tristan ja Sarai 
aloittivat uudessa koulussa ja ainakin 
tässä vaiheessa tarvitsevat iltaisin apua 
läksyissä. James on työmatkoilla koko syyskuun, joten kodin pyöritys on 
kokonaan minun harteillani. Kotiapulaisemme Esther on tosin ollut helpottamassa 
tilannetta suuresti, mutta isän ja puolison läsnäoloa ei voi korvata millään. 
 
James kirjoitti viimeisimmän uutiskirjeensä jo Suomessa ollessamme. Minun hyvä 
tarkoitus oli aina uskollisesti kääntää ne suomeksi, mutta näissä nykyisissä 
olosuhteissa tuumailin, jos hyväksyisitte hieman lyhennellyn ja päivitetyn version 
kesän kirjeestä, kun aikaakin on mennyt jo reilu kuukausi. Alkuperäinen kirje 
kuvineen on luettavissa englanninkielisenä osoitteessa 
www.lutheransinafrica.com. 
 
Omalta osaltani tahdon vielä kertoa, että kesä Suomessa oli meille kaikille hyvää 
aikaa. Saimme ladattua ‘akkujamme’ kesämökillä rauhallisessa järvimaisemassa, 
mutta myös nähdä Suomea muualta käsin kierrellessämme eri seurakunnissa niin 
idässä, lännessä kuin etelässäkin. Iloitsimme mahdollisuuksista tutustua moniin 
uusiin ihmisiin, ja vanhojen ystävien sekä perheen tapaamiset olivat erityisen 
riemullisia. Kiitos kaikille juttutuokioista ja yhdessä olosta! Nautimme Afrikan 
kuulumisten kertomisesta ja siitä tavasta, jolla otitte ne vastaan. Nyt on kuitenkin 
ollut ihan mukava asettua tänne omaan kotiin. Naapuriin oli muuttanut uusi 
lapsiperhe, joten lapsille on riittänyt leikkikavereita koulun jälkeen. Viihtyvyyttä 
on lisännyt myös ilman lämpeneminen –nyt tarkenemme sisälläkin ilman 
villasukkia ja paksuja paitoja. 
 
Siunausta teille jokaiselle sinne syksyiseen kotosuomeen! 
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Kiitos Jumalalle! 
Haluamme aloittaa uutiskirjeemme kiittämällä Jumalaa Hänen suuresta siunauksestaan! 
Kesäkuun 21. päivä meitä siunattiin kuudennella lapsellamme, Matthew Justin Mayllä. 
Hän oli syntyesään 54cm pitkä ja painoi 3870g. Hänet kastettiin kun hän oli kuuden 
päivän ikäinen. Nyt hän jatkaa kasvamistaan ja pitää äitinsä hymyn huulilla. 
 
 
Somali Päivitys 
Monet teistä ovat rukoilleet Ahmed Hassanin puolesta, jonka muslimi radikaalit olivat 
kidnapanneet ja joka oli kateissa yli kuukauden. Kristityksi tulemisensa jälkeen hän oli 
kouluttautumassa evankelistaksi ja oli erittäin aktiivinen evankeliumin opettamisessa –
tämä todennäköinen syy, miksi hänet kidnapattiin. Hänet kuitenkin vapautettiin ja hän sai 
perheensä kanssa turvapaikan. Taas kiitämme Jumalaa Hänen suuresta armostaan! 
 
 
Vainoa ja Opetusta 
Matthewn kasteen jälkeen palasin Keniaan isännöimään seminaarin, jonka aiheena oli 
lopunajat. Opettajana toimi tohtori Phil Giessler Amerikasta. Kolme päivää ennen 
seminaarin alkua saimme eräältä kirkon johtajalta kirjeen, jossa sanottiin, että meidän 
täytyy lopettaa raamatun opettaminen, koska emme ole siihen valtuutettuja. Rehellisesti 
sanottuna en tiennyt, miten minun tulisi reagoida. Olemme rekisteröity laillinen seura 
Keniassa, ja täällä on kokoontumisen ja uskonnon vapaus. Omien kirkkoisieni ohjeen 
mukaan näytin kirjeen osallistujille ja annoin heille vapauden valita halusivatko he jäädä. 
Yllätyksekseni he ilmoittivat tietäneensä kirjeestä jo ennen tuloaan. He olivat tavanneet 
piispansa kanssa, joka kertoi ettei mitään kyseistä päätöstä ollut tehty ja lähetti heidät 
siunauksin matkaan kehoittaen heitä opiskelemaan Jumalan Sanaa totuudessa ja 
puhtaudessa niin, että he voisivat paremmin varustaa omaa laumaansa. 
 
Saattaa tulla yllätyksenä, että kirkon sisällä esiintyy vainoa ja syytöksiä. Olen viimeksi 
kuluneen neljän vuoden aikana nähnyt enemmän pirullista ja pahaa käytöstä kuin 
koskaan kohtasin USA’ssa. Valitettavasti tämä usein lannistaa ihmisiä ja jotkut jopa 
jättävät kirkon pettyneinä, koska he toivoivat löytäneensä “pyhän” ihmisryhmän. Mutta 
Jeesus sanoo meille, ettei kukaan ole pyhä tai hyvä paitsi itse Jumala (Luuk. 18:19). Ja 



toiseksi meidän tulee muistaa, että:  “ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, 
vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka 
tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan 
alla“ (Ef. 6:12). Kun evankeliumia saarnataan ja ihmisiä tulee uskoon, meidän tulisi 
odottaa vaikeuksia. Mutta meidän täytyy varoa katkeroitumasta ja kuluttamasta 
energiaamme henkilökohtaisiin taisteluihin. Mieluummin meidän tulisi rukoilla 
vainoajimme puolesta (Matt. 5:44) niin että he katuisivat ja heidät voitaisiin tuoda 
takaisin Kristuksen luokse. 
 
Piispa Thomas Asiago antoi erinomaisen ohjeen, ja pastorit sekä seminaariopiskelijat 
opiskelivat innolla. He ovat taistelemassa etulinjassa tässä hengellisessä taistossa ja 
tietävät, että heidän täytyy tuntea Jumalan Sana ja kuinka sitä käytetään pärjätäkseen. 
“Sentähden ottakaat kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana 
päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte.”(Ef. 6:13). 
 
Seminaariin osallistujat olivat valinneet lopunajat seminaarin aiheeksi. Tästä ei ole 
saatavilla montaakaan luterilaista kirjaa englanniksi, saatika sitten suahiliksi. 
Kysymyksinä käsiteltiin mm. “Eikö Jeesus sanonut hallitsevansa maanpäällä tuhat 
vuotta?” (katso Ilm. 20). Ongelmana on, että ihmiset sekoittavat selitysmetodit 
Ilmestyskirjassa. Ensimmäisestä luvusta lähtien on selvää, että se on symbolinen kirja. 
Kirjaimellisten ja symbolisten elementtien sekoittaminen aiheuttaa paljon väärää 
opetusta. 
 
Viikon pituisen seminaarimme aikana käsittelimme myös opetusta, jonka mukaan 
Jerusalemin temppeli täytyy jälleen rakentaa, minkä jälkeen uhraukset alkavat uudelleen. 
Seurauksena ihmiset lähettävät miljoonia dollareita koittaen saada temppelin 
pystytetyksi. Ensinnäkin tämä on ihmisen työtä. Monet uskovat, että ellemme me ihmiset 
jälleenrakenna temppeliä, Jeesus ei tule takaisin. Suurempi ongelma on halu pystyttää 
toinen temppeli uhrauksia varten. Jeesus selvästi sanoi: “jaottakaat maahan tämä 
templi, ja minä tahdon sen kolmantena päivänä rakentaa ylös.” (Joh. 2:19) 
Juutalaiset olivat hämmentyneitä, mutta Jeesus puhui ruuminsa temppelistä (Joh.2:21). 
Hän on meidän ikuinen temppelimme, ei ihmiskäsin rakennettu vaan ylösnostettu 
Jumalan voimalla. Edelleen, miksi ihmeessä haluaisimme aloittaa uhraukset uudestaan, 
kun Jumalan Sana selvästi opettaa: “Mutta kuin tämä oli yhden ijankaikkisesti 
kelpaavan uhrin syntein edestä uhrannut, istuu hän nyt Jumalan oikialla 
kädellä, Ja odottaa, että hänen vihollisensa pannaan hänen jalkainsa 
astinlaudaksi. Sillä yhdellä uhrilla on hän ijankaikkisesti täydelliseksi tehnyt 
ne, jotka pyhitetään.” (Heb. 10:12-14) 
 
Osallistujat saivat ymmärrystä myös ylöstempaamisesta. Eräs pastori ja kirkonjohtaja 
totesi aiheen avautumisen jälkeen, kuinka hän huomaa, miten kiireellistä olisi varustaa 
evenkeliumin eteenpäinviejiä lisäämällä heidän tietämystään. Tämä on juuri sitä, mitä 
tahdomme tehdä enemmän jakamalla tunnustuksellisia luterilaisia lähteitä kuten Good 
News –lehteä ja LHF’n kirjoja, mutta myös opettamalla. Jaamme opetusmateriaaleja 



ilmaiseksi kaikille uskon opettajille, mutta hätäinen pyyntö heidän opettamisekseen on 
myös jäljellä. Tämän takia tarvitsemme teidän tukeanne ja tämän takia on niin paljon 
työtä tehtävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ota itsestäs vaari ja opista, pysy alati näissä; sillä jos sinä sen teet, niin sinä 
itses autuaaksi saatat ja ne, jotka sinua kuulevat.   

1 Tim. 4:16 
 
 
Muita työuutisia 
Elokuussa juhlistimme ensimmäisten ekegusiinkielisten luterilaisten virsikirjojen 
julkaisemista ja jakoa Länsi-Keniassa. Kenian 62:sta kielestä yleisin on suahili, mutta 
luterilaisten parissa yleisin kieli on kisii, koska luterilainen kirkko alkoi heidän 
keskuudessaan. Kuitenkin tähän vuoteen mennessä heillä ei ole ollut täydellistä 
jumalanpalveluskaavoilla varustettua virsikirjaa. Piispa Thomas Asiago, jonka työaluetta 
tämä Kenian laajin hiippakunta on, sanoi, että se oli hänen elämänsä onnellisin päivä, 
jolloin hän kuuli ensimmäisen erän saapuneen painosta. 
 
Syyskuun alkupuoliskon opetan luterilaisia tunnustuksia Sudanin luterialisessa 
seminaarissa. Tämä on yksi viimeisimmistä kursseista ennen kuin nämä miehet 
valmistuvat lokakuussa. Kuun loppupuolelle on suunnitelmissa konferenssi 
Brazzavillessa. Kongossa. He haluavat kovin mielellään tarjota aikaansa auttaakseen 
muita oppimaan uutta ranskankielistä virsikirjaa. Bethany Lutheran kirkko Illinoisissa, 
USAssa on jo mahdollistanut kolmen virsikirjalaatikon lähetyksen heille. Kongolaisten 
erityislahjakkuus on musikaalisuus ja he aikovat luoda cd’n, jotta muut ranskankieliset 
maat voivat kuulla ja oppia luterilaisia virsiä! 
 
 



Rukouspyyntöjä 
Olemme aina rukoustukenne tarpeessa. Tällä kertaa pyydämme sitä: 
Kiitollisuudesta Matthewn syntymän ja Ahmed Hassanin vapautuksen vuoksi. 
Maggien, Tristanin ja Sarain puolesta, kun he ovat aloittaneet uuden kouluvuoden. 
Pastori James Mayn puolesta hänen matkustaessa. 
Että ekegusii virsikirjoja käytettäisiin ja puhdasta oppia opetettaisiin niiden avulla. 
Sudanin seminaariopiskelijoiden puolesta, jotka valmistuvat pian, että he ovat valmiita 
palvelemaan Kristuksen kirkkoa opettaen puhdasta evankeliumia, oikein jakaen 
sakramentteja ja että he saisivat voimia vainojen aikana. 
Kongon luterilaisen kirkon ja heidän tekemän cd-työn puolesta, niin että muutkin voivat 
oppia Kristus-keskeisiä virsiä. 
 
 
 
 
Jos haluat tukea meitä: 
 
Lähetystilin Numero:  
OP 521413-213013 
Viitenumero: 1232 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten 
Yhdistys r.y. 
 

 


