
Tietoja lähetyskentältä: Afrikan Luterilaisten 
Tavoittaminen 

 

Edellisen lähettikirjeemme jälkeen on Luterilaiset Afrikassa (Lutherans in Africa, LIA) –järjestö tehnyt 
paljon lähetystyötä. Minua ja perhettäni siunattiin myös pidennetyllä lepo- ja virkistyslomalla. Tällä viikolla 
saatamme teidät ajan tasalle Afrikan tilanteen suhteen.

Burkina Fason opiskelijoiden valmistuminen 
Ensimmäiset uutiset – minulle ja perheelleni ne kaikkein innostavimmat – koskevat Joseph Naponin ja 
Espoir Sawadogon valmistumista. Ne teistä, jotka ovat seuranneet meitä vuodesta 2006 lähtien tietävät, 
että meidät lähetettiin ensin perustamaan seurakuntia Burkina Fasoon ja Togoon. Burkina Fason kaikkien 
aikojen ensimmäinen Luterilainen kirkko perustettiin pääkaupunkiin Ouagadougou’hun (äännetään 
wagadugu) vuonna 2007. Seuraavana vuonna alkoi pysyvien rakenteiden luominen. Näihin aikoihin 
Joseph ja Espoir lähtivät Dapaongiin Togoon, jossa on Länsi-Afrikan ainoa ranskankielinen luterilainen 
pappisseminaari.

Kolmen vuoden opinto-ohjelman suorittamisen jälkeen 
valmistuneet opiskelijat palaavat kotimaahansa ja aloittavat 
pappiskokelaina, jonka aikana heillä on monia toimia ja raportteja 
tehtävänään ennen kuin heidät vihitään papeiksi. Sekä Joseph että 
Espoir työskentelivät seminaariaikanaan varsin uutterasti ja oppivat 
paljon. Itse asiassa Espoirin into evankeliumin hyväksi oli niin suuri, 
että hän perusti vapaa-ajallaan Togoon kaksi uutta seurakuntaa!

Lessons of 2010
In many ways, it has been a very 
challenging and rewarding year. 
To look back and realize that  
we nearly had to close our  
mission center at the end of 
2009 only to see the mission 
saved by God, using many of 
you, is a testament that we  
walk by faith and not by sight. 
The work of the church should 
not be constrained by business  
models; nevertheless, we should 
be good stewards and find a 
way to accomplish tasks with 
the means provided. These are 
some of the lessons we have 
learned. The most important 
lesson has been that God taught 
us to take everything to Him 
in prayer and continue to fight 
the good fight. Maybe you have 
heard and read of our struggles. 
We thank all of you for your 
prayers and encouragement. 

One thing we have to be thankful 
for is the confirmation of four young 
adults: Sharon Nyambura, Augustine 
Atunga, Maggie Maduka, and  
Rogers Mwangi. They were quite 
overwhelmed last year, when they 
learned that they had to memorize  
the entire catechism by heart, yet they 
did not refuse. In fact, there was little 
complaining. One might have tried 

to find an easier path, especially for 
Maggie, who never finished school 
and could not read or write very well. 
It was so encouraging to see her effort 
in spite of this obstacle. But guess 
what? She was the first to memorize 
the catechism and, in the end, assisted  
the others to learn! Praise be to God for 
all His good gifts! 

Rev. James and Tiina, Maggie, Tristan, Sarai, Sofia, Jonas, and Matthew May

Our family has not been to the USA since 2008! It is time for us to see 
our biological and church families. Because you are scattered all over 
the country, we need to start planning now. If you would like us to visit, 
email and let us know (proliturgy@me.com). We really want to meet 
as many of you as possible. If your church would appreciate a mission 
presentation, it would be a great blessing for us. At the same time, please 
understand that we are fully dependent on supporters to get us to their 
city and provide accommodation. 

Summer Furlough

Four Confirmations!
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Toinen suuri saavutus on, että Josephin vaimo Elizabeth opiskeli vaimoille tarkoitetuilla kursseilla, ja oppi 
lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan ranskaa! Ennen Togoon menemistä Elizabeth osasi vain paikallista 
Burkina Fason kieltä, moorea. Nyt hän voi ilokseen lukea Raamattua ja lukea Jumalan lupauksista lapsilleen 
ja naapureilleen samalla kun hänen miehensä evankelioi loppukylää. 

Opettaminen Togossa 
Viikko ennen osallistumistani seminaarin valmistujaisjuhlaan 
minut kutsuttiin päättämään kurssini Lutherin Vähän 
katekismuksen opettamisesta. Opiskelimme erityisesti Isä 
meidän –rukousta, Herran ehtoollista ja Avainten virkaa 
(rippiä). Koska varat olivat rajalliset tapasimme kaukana 
kaupungista eräässä kylässä, joka oli lähempänä pääosaa 
luterilaisista seurakunnista. Valitettavasti pastoreilla ei ollut 
edes pöytiä, joilla olisi voinut kirjoittaa. Heidän halunsa 
kyetä opettamaan laumoilleen puhdasta oppia oli kuitenkin 
niin suuri, etteivät he valittaneet edes jatkuvan kyyryssä 
istumisen tuottamaa kipua.

Jotkut teistä saattavat joskus kysellä: ”Pistävätkö pastorit todella käytäntöön LIA:n opetukset? Hyötyvätkö 
heidän seurakuntalaisensa oikeasti?” Rehellisesti sanoen kyselen ajoittain itsekin näitä kysymyksiä. 
Jumalan kiitos, vieraillessani tällä matkallani Nano-nimisessä kylässä sain etuoikeuden nähdä omin silmin 
Jumalan työn hedelmää LIA:n kautta. Ollessani Togossa maaliskuussa näytin heille tietokoneeltani videon 
kongolaisesta nuoresta naisesta, joka lausui Kymmentä käskyä selityksineen Vähästä katekismuksesta. 
Togolainen pastori päätti, että jos kongolaiset pystyvät siihen, togolaiset voivat tehdä sen paremmin!

Vaikkei katekismuksia ole tarpeeksi kaikille Togon 
luterilaisen kirkon jäsenille (itse asiassa pystyimme 
painamaan niitä riittävästi vain pastoreille), pastorit 
päättivät käyttää 3-4 tuntia viikossa istumalla kirkkoon 
tulevien rippikoululaisten kanssa. Pastori lukee 
katekismusta ja rippikoululaiset vastaavat pastorin perässä 
niin monta kertaa, että ovat painaneet Jumalan sanan 
sydämiinsä (5. Moos. 6:6-9). Kolmessa kuukaudessa 
yhdeksän rippikoululaista oli oppinut ulkoa koko Kymmenen 
käskyä selityksineen JA Apostolisen uskontunnustuksen 
selityksineen, ja sen he tekivät ilman omaa katekismusta! 
Olen usein kuullut katekismuksen ulkoa opettelemisen 
olevan niin vaikeaa ettei se onnistu, mutta en koskaan 
kertonut togolaisille sitä, että amerikkalaiset sanovat sen olevan liian työlästä. He tekivät sen, koska 
halusivat Jumalan sanan olevan heidän mielessään ja sydämessään niin, että he tietäisivät Jumalan 
lupaukset, vaikka olisivat kaukana ilman Raamattua. 

Ja nämät sanat, jotka minä käsken sinulle tänäpänä, pitää sinun paneman sydämees, ja teroittaman ne sinun 
lapsilles, ja niistä puhuman, huoneessa istuissas ja tiellä käydessäs, maata pannessas ja noustessas. Ja sinun 
pitää sitoman ne merkiksi kätees, ja ne pitää oleman sinulle muistoksi sinun silmäis edessä. Ja sinun pitää 
kirjoittaman ne huonees pihtipieliin ja portteihis. ~5. Moos. 6:6-9 Biblia

Katekismuksen kahden pääkappeleen ulkoaopettelemisen lisäksi kasteoppilaat oppivat myös monia virsiä. 
He tekivät senkin toistamalla ilman henkilökohtaisia virsikirjoja, koska meillä ei ole niitä tarpeeksi. Kiitos, 
kiitos, todella kiitos kaikille, jotka olette tukeneet Luterilaiset Afrikassa (LIA) –järjestöämme. Jokainen 



katekismus ja virsikirja auttaa. Niin kuin voit nähdä 
(http://www.youtube.com/watch?v=GIHm4buQhxE), 
ne on otettu hyvään käyttöön!

Virsikurssi lähestyy 
Mainitsin luterilaisten virsien opettelemisen ranskaksi. 
Saatat kysellä, opetetaanko ja äänitetäänkö jatkossa 
lisää virsiä? Oli melkoinen saavutus, että kanttori Phillip 
Magness ja Kongon luterilaiset opettelivat 23 virttä ja 
seitsemän liturgista laulua vain viiden päivän aikana 
viime kurssin aikana. Enemmän kuitenkin tarvittaisiin, 
ja toinen kurssi on suunnitteilla.

Kanttori Magness ja minä palaamme pian Kongoon. 
Opetan pastoreita ja evankelistoja, ja kanttori Magness työskentelee kirkkomuusikoiden ja pastorien 
kanssa. Kongolaiset ovat erityisen musikaalisia, ja he käyttävät lahjojaan ranskankielisten luterilaisten 
kirkkojen hyväksi. Paikkoihin, joihin ei voida järjestää muusikkoa vierailemaan, lähetämme äänitteitä (MP3 
ja CD) jotta kristityt voivat kuulla virret ja oppia sillä tavoin laulamaan ne. Tämä saattaa kuulostaa hankalalta 
niiden mielestä, jotka teistä ovat kuorolaisia, mutta se on afrikkalaisten tavallisin keino oppia lauluja. 

Voit kuunnella (http://www.youtube.com/watch?v=jg5vrpGJmDA&feature=player_embedded#at=135)
kanttori Magnessin ja LIA:n työn hedelmiä viime virsikurssilta!

Tällaisina hetkinä tajuaa kuinka kauas suloinen, suloinen evankeliumi kulkee tavoittamaan ihmisiä Jumalan 
sanalla, opilla ja laululla, jotka rohkaisevat meitä jatkamaan tällä matkalla, jolle Jumala on meidät asettanut. 
Teemme niin teidän rukoustenne ja kannatuksenne tukemina, kohottamina ja ylläpitäminä. Pelkkä kiitos 
tuntuu usein riittämättömältä.

”… Kristus on … saattanut meidät osallisiksi Jumalan armosta ja … Pyhä Henki on Jumalan sanalla saanut 
kristillisen kirkon yhteydessä aikaan pyhityksen … Luominen on näet jo saatettu päätökseen, ja myös lunastus 
on tapahtunut, mutta Pyhä Henki tekee työtään lakkaamatta aina viimeiseen päivään saakka. 
~Iso katekismus, Uskontunnustuksen selitys, 54, 61

Teidän Kristuksessa 
Rev. James May, Jr
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