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Parahin tukijoukko, 
 
Tällä kertaa Jamesin kirjeen 
suomentaminen ei vienyt ihan yhtä 
kauan. Mutta, silti se on myöhässä... 
Nooh, näin pikkuhiljaa parantamalla 
saattaa piankin osua ajoitus ihan nappiin! 
Yleensä en ole ihan tarkalleen niitä 
kääntänytkään, vaan lähinnä 
suomalaisille soveltuvin osin ja eri 
kuvilla kuin alkuperäinen versio. Mikäli 
innostusta riittää, käykää tarkistamassa se 
sivulta www.lutheransinafrica.com., 
jonne tämäkin kirje tulee esille. 
 
James tuli viikoksi kotiin edellisen ja 
seuraavan työmatkan välissä. Matkustelu 
on siis edelleen ykkösjuttu ja paljon 
hommia tulee tehdyksi. Me loput sitten 
elellään täällä kotosalla joinakin päivinä paremmin ja välistä pahemmin. Onneksi ei 
mitään suurempia ongelmia ole ollut. Tietysti lapset pysyvät paremmin kurissa ja Herran 
nuhteessa kun isä on paikalla. Esimerkiksi sunnuntain jumalanpalvelukset ovat 
vähintäänkin mielenkiintoisia, kun minun täytyy (paremman puutteessa) toimia 
säestäjänä. Sylissä on milloin yksi milloin kaksi lasta ja lopuille singahtelee tuimia 
katseita koskettimien takaa, jos penkissä alkaa käydä liiallinen kuhina. 

 
Koska James on niin paljon reissussa ja kotona 
ollessaankin tekee pitkää päivää, ajattelimme 
yllättää lapset ja lähdimme pidennetyn 
viikonlopun minilomalle Baringo järvelle 
lokakuun lopussa. Mökkeilyyn tottuneet 
lapsemme säntäsivät heti autosta päästyään 
järven rantaan, mihin eräs paikan työntekijöistä 
toteamaan, että: ”Ei kannata lapsia noin lähelle 
päästää, kun on järvi täynnä krokotiilejä.” 
Alueella on yli 500 eri lintulajia ja todellakin; 
isot liskot, krokotiilit ja virtahevot liikkuivat 
ihan majatalomme edustalla. Verannalta ja 
veneestä katsottuna ne olivat kuitenkin ihan 
mukavia kavereita! Nautimme myös uimisesta 
läheisen korkean saaren huipulla olevassa 
uima-altaassa, josta oli upeat näköalat useaan 
suuntaan alas järvelle. Rentouttavaa ja mukavaa 

yhdessäoloa! 



 
Lokakuussa saimme juhlia neljiä syntymäpäiviä perheessämme. Kiitoksella ihailen isoa 
joukkoamme! Lapset tulevat toimeen paremmin ja paremmin keskenään, ja missä kohdin 
aiemmin sisarussuhteet hieman hankasivat, näkyy nyt huolehtimista, välittämistä ja 
ystävyyttä. Luulen, että meidän kolmanneksi vanhimman, Sarain, kouluunlähtö auttoi 
tässä asiassa: hän kun on nyt tiivis osa isojen porukkaa, mutta kotiin tullessa haluaa vielä 
hoivata pienempiään. Toki tappeluita saadaan edelleenkin aikaiseksi, mutta 
pääpiirteissään elo on varsin leppoisaa. 
 
Taivaan Isän haltuun suljemme teidät kaikki, jatkuvasti kiittäen ystävyydestänne ja 
tuestanne! 
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OLEMME VIRALLISIA! 
Lutherans in Africa (LIA) on nyt rekisteröity omaa tuottoa tekemättömänä 
organisaatoina. LIA perustettiin, jotta luterilainen opetustyö saisi jatkua täysipainoisena 
Afrikassa. 
 
 
SYYS-LOKA TIIVISTELMÄ 
Kaksi viimekuukautta ovat olleet erittäin kiireisiä, koska tuki Afrikan kristittyjen uskon 
opettajiksi opettamiseen keskittyvälle lähetystyölle on ollut vakaassa nousussa. Tämä on 
mahdollistanut useampien opetusseminaarien tarjoamisen. Syyskuun alussa opetin 
kahden viikon kurssin Augsburgin Tunnustuksesta Sudanin seminaariopiskelijoille. 
Syyskun lopussa kanttori Phillip Magness opetti ja nauhoitti uuden ranskankielisen 
virsikirjan virsiä ja osia liturgiasta kanssani Kongossa. Lokakuun puolivälissä meillä oli 
vuosittainen yleiskokous Itä-Afrikan kirkonjohtajien kanssa. Sitten lokakuun lopussa 
Tohtori Simojoki ja minä esittelimme ekegusiinkielisen luterilaisen virsikirjan, “Moterere 
Omonene’n”, Kenian evankelisluterilaisen kirkon perustamisalueella.  
 
Seuraavien kuukausien aikana on suunniteltu pidettäväksi opetusseminaareja 
Kissidougoussa Guineassa ja Lusakassa Sambiassa sekä useita seminaareja Länsi-
Keniassa. Harkitsethan näiden teologisten seminaarien tukemista! Lutherans in Africa –
organisaation tavoitteena on opettaa pappeja ja kirkon johtajia, jotta he vuorostaan voivat 



opettaa kristillistä uskoa omilla tahoillaan. Jumala asetti papinviran, jotta Kristuksen 
ruumista rakennettaisiin ja uskoa opetettaisiin, kuten kirjeessä Efesolaisille (4:11-14) 
sanotaan: “Ja hän on pannut muutamat apostoleiksi, muutamat prophetaiksi, 
muutamat evankelistaiksi, muutamat paimeniksi ja opettajiksi. Pyhäin 
täydellisyyteen, palveluksen työhön ja Kristuksen ruumiin rakennukseen, 
Siihenasti kuin me kaikki tulemme uskon ja Jumalan Pojan tuntemisen 
yhteydessä täydeksi mieheksi, Kristuksen täydellisen varren mitan jälkeen: 
Ettemme silleen lapset olisi, jotka horjuisimme ja kaikkinaisilta opetuksen tuulilta 
vieteltäisiin, ihmisten koiruuden ja kavaluuden kautta, jolla he meitä käyvät 
ympäri, saadaksensa pettää.” 
 
Afrikkaa kierrellessä näkee selvästi, että paholainen on elävä ja aktiivisesti yrittää pettää 
uskovia ja repiä heidät eroon Kristuksesta ja hänen kirkostaan. Kirkon suurin tarve on 
saada lisää opetusta ja enemmän opetusmateriaaleja. Teemme työtä Lutheran Heritage 
Foundation’in kanssa, jotta saamme vakaita luterilaisia lähteitä käännettyä Afrikan 
monien kansojen heimokielille. 
 
 
SUDAN 
Tämä oli toinen matkani Sudaniin, mutta ensimmäinen kertani vierailevana professorina 
Concordia Lutheran Institute -pappiskoulussa. Kävimme läpi koko Augsburgin 
tunnustuksen ja osia tunnustuksen puolustuksesta ja Yksimielisyyden ohjeesta. Ihme 
kyllä, tämä oli näiden miesten ensimmäinen kurssi Tunnustuskirjoista. Jokainen heistä oli 
saanut kopion Luterilaisista Tunnustuksista yli vuosi sitten, mutta he eivät tienneet, miten 
käyttää kirjaa. He tunnustivat rehellisesti, että kukaan ei ollut lukenut sitä. MUTTA kun 
olin selittänyt uskonpuhdistuksen historian, miksi jokainen artikkeli oli kirjoitettu ja 
niiden merkityksen tämänpäivän kirkolle, syntyi halu opiskella kirjaa lisää. Opiskelijoille 
avautui tapa, jolla Tunnustuskirjat selittävät teologian pääaiheita, jotka vaikuttavat eri 
kirkkokuntien käytäntöihin. Monet heistä pyysivät lisää seminaareja; ei ainoastaan heille, 
vaan myös evankelistoille, jotka ovat saaneet vähän tai ei ollenkaan koulutusta. 
 
 
KONGO 
Kongon seminaarilla oli 
kaksi tavoitetta: 
ensiksikin esitellä uusi 
ranskankielinen 
luterilainen virsikirja 
luterilaisille veljillemme 
ja siskoillemme 
Kongossa, ja toiseksi 
luoda nauhoitus joistakin 
virsistä jaettavaksi 
useiden kristittyjen 
kanssa, joita emme 



muuten voi tavoittaa. Äänite on välttämätön, koska useimmat afrikkalaiset eivät osaa 
lukea nuotteja. Sen sijaan he oppivat kuuntelemalla ja toistamalla. Siispä painettua 
musiikkia sisältävän virsikirjan antaminen ei ole välttämättä paras opetuskeino. Kuudessa 
päivässä kanttori Phillip Magness sai opetettua ja äänitettyä 23 virttä ja 7 liturgian osaa. 
Jos haluat nähdä ja kuulla joitain nauhoituksia, ne ovat tarjolla You Tube’ssa; 
http://www.youtube.com/user/proliturgy. 
 
 
KENIA 
Lokakuun 24.-25. päivä luterilainen virsikirja “Moterere Omonene” vihittiin käyttöön 
Iterion luterilaisessa kirkossa Länsi-Keniassa. Tämä on Kenian evankelisluterilaisen 
kirkon ensimmäiseksi perustettu seurakunta, jonka Ruotsin luterilainen lähetys pani alulle 
vuonna 1948. Siitä lähtien he ovat käyttäneet suahilinkielistä luterilaista virsikirjaa 
“Mwimbieni Bwana’a”, mutta ovat aina toivoneet virsikirjaa omalla kielellään. Joitain 
suppeampia virsikirjoja saatiin tehtyä vuosien saatossa, mutta nyt heillä viimein on 
täydellinen virsikirja. “Moterere Omonene”, mikä tarkoittaa ”Ylistäkäämme Herraa”, 
sisältää 347 virttä, liturgiakaavoja jumalanpalveluksiin, häihin, hautajaisiin, 
konfimaatioon, kasteeseen ja useisiin vihkimistilaisuuksiin, psalmit ja rukouksia sekä 
Lutherin Vähän Katekismuksen. Tämän projektin pani alulle edellinen piispa Francis 
Nyamwaro vuonna 2002. Nykyinen Kenian ev.lut. kirkon lounaisen hiippakunnan piispa 
Thomas Asiago kertoi sen olleen hänen elämänsä hienoin päivä, kun hän sai ensimmäisen 
kopion painosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUKOUSAIHEITA 
Olemme aina rukoustukenne tarpeessa. Nyt pyydämme rukouksianne seuraavien asioiden 
puolesta: 
v Pastori James Maylle joka matkustaa paljon seuraavan parin kuukauden aikana. 
v Varjelusta Tiinalle ja lapsille. 



v Monet ranskaa puhuvassa Länsi-Afrikassa voisivat oppia virsiä, jotka opettavat kristillistä 
uskoa ja julistavat Jumalamme ja Vapahtajamme suuria tekoja. 
v Voimaa, uskallusta ja suuntaa uusille sudanilaisille papeille, että he voisivat opettaa heille 
osoitetuille ihmisille puhdasta Jumalan Sanaa, jotta nämä tulisivat tuntemaan pelastuksen tien. 
v Turvallisuutta ja rauhaa ihmisille Guineassa vaalien aikana, jolloin väkivaltaisuus on 
mahdollista. 
v Tulevat seminaarit voisivat varustaa monia opettamaan pelastavaa uskoa. 
 
 
TUKI 
Lutherans in Africa on rekisteröity omaa tuottoa tavoittelemattomana organisaationa. Jos haluat 
tukea evankeliumin julistamista ja työntekijöiden valmistamista elonkorjuuseen, ystävällisesti 
lähetä tukesi: 
 
 
Lähetystilin Numero: OP 521413-213013 
Viitenumero: 1232 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten 
Yhdistys r.y.  


