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Ystävät hyvät,

Siunattua  Uutta  Vuotta  kaikille!  Joulunaika  ja  lasten joululoma vilahtivat  ohi 
suhteellisen  vauhdikkaasti  suoden  silti  myös  rentouttavaa  aikaa  koko 
perheellemme.  Vietimme Joulua  ihan  vaan  omalla  perheellä,  minkä  koimme 
varsin nautinnolliseksi, vaikka muistelimmekin lämmöllä edellistä Joulua, jolloin 
saimme  olla  yhdessä  omien  vanhempieni,  siskoni  perheen  ja  muutamien 
ystäviemme  kanssa.  Nauttiminen  senkuin  jatkui  vuoden  vaihduttua,  kun 
matkasimme  joululahjaksi  saamallemme  matkalle  Mombasan  valkeille 
hiekkarannoille uimaan, snorkkeloimaan, kalastamaan ja rentoutumaan. Tämä 
oli  todellinen  henkireikä  erityisesti  Jamesille,  jonka  työkiireet  ja  muistakin 
suunnista kasaantuva stressi oli hukuttaa alleen. Oli tietenkin myös hienoa, kun 
lapset saivat viettää enemmän aikaa isän, ja minä puolisoni kanssa! Suuri kiitos 
perheelle ja ystäville Mikkelin suunnalla tästä!

Nyt olemme palanneet takaisin arkeen akut ladattuina uusien koitoksien varalle. 
Elämä  lähetyskentällä  ei  ole  ihan  helpoimmasta  päästä  eritoten  silloin,  kun 
Jumalan  Sana  alkaa  leviämään  vauhdilla,  ja  paholainen  siitä  kimmastuneena 
rupeaa virittelemään ansojaan oikein toden teolla. Välillä tuntuu, ettei millään 
jaksaisi  enää  uusia  vastoinkäymisiä.  Masentaa,  kun  kerta  toisensa  jälkeen 
heitetään kiviä  niskaan,  vaikka kuinka käyttäisi  päivänsä  yömyöhään asti  tätä 
työtä tehden ja niin paljon mieluummin ottaisi  vaikka taputuksen olkapäälle, 
että “hyvin tehty”. Jamesin päällehän nämä ongelmat ensisijaisesti kaatuvat; hän 
kun on se varsinainen lähetystyöntekijä. Itse turhaudun, en ainoastaan samoista 
syistä  kuin  James,  mutta  myös  siksi,  kun  en  voi  häntä  paremmin  auttaa. 
Lähemmäksi kotia iskevät hyökkäykset lapsia vastaan. Maggie, Jumalan suuresta 
armosta  ja  hyvyydestä,  selvisi  väkisin  makaamiselta.  Niin  kamala  ja  mielen 
rauhaa järkyttävä kuin tilanne olikin, en voi olla tuntematta syvää kiitollisuutta 
siitä,  että  mies  päästi  tyttäremme  lähtemään  ennen  kuin  vei  aikeensa 
päätökseen.



Näitä kaikkia läpikäydessäni löysin raamatusta hienon kohdan, jota muistamalla 
saan lisäymmärrystä ja rohkaisua vaikeuksien keskellä:  Kaikki teidän murheenne  
pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä. Olkaat raittiit, valvokaat; sillä  
teidän vihollisenne perkele käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, ja etsii, kenen hän nielis.  
Sitä  te  seisokaat  vastaan,  vahvat  uskossa,  tietäen,  että  ne  vaivat  tapahtuvat  teidän  
veljillennekin maailmassa. Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut  
ijankaikkiseen  kunniaansa  Kristuksessa  Jesuksessa,  teitä,  jotka  vähän  aikaa  kärsitte,  
valmistaa,  vahvistaa,  tukee,  perustaa,  Sille  olkoon  kunnia  ja  väkevyys  ijankaikkisesta  
ijankaikkiseen! amen. 1. Piet.5:7-11

Positiivisellä rintamalla voin ilokseni mainita, että meidän perhe matkustaa nyt 
mukavasti  kahdeksanpaikkaisella  pakettiautolla!  Lapset  oikein  ihaillen 
huokaisivat,  että  “oikeastiko  on  kaikilla  omat  turvavyöt!”  Vanhasta 
tottumuksesta välillä joku heistä huutaa autolle suunnatessamme: “Mulle äitin 
sylipaikka!”,  mutta  kahdeksan  ihmisen  mahduttaminen  viidelle  tarkoitettuun 
tilaan on nyt taakse jäänyttä elämää (paitsi siinä tapauksessa, jos matkan kohde 
on erityisen kuoppaisen tien  tai  ei  minkäänlaisen tien  varrella,  jolloin  vanha 
kunnon  Range  Rover  on  parempi  valinta).  Autosta  kiitos  lennähtää  Länsi-
Suomen Rukoilevaisille!

Mukavuutta  on  lisännyt  myös  Jamesin  aloittama  puutarha,  jota  Tristan  ja 
apulaisemme ovat pitäneet hienosti yllä. Olemme syöneet tomaatteja, kurkkuja 
ja pinaattia niin paljon kuin napa jaksaa vetää. Jotkin ötökät tykkäsivät kaalista 
liian paljon, joten sitä ei ole riittänyt kovin usein pöytään asti, mutta sipulit ja 
Tristanin  oma  projekti:  maissit,  ovat  hyvännäköisesti  tulollaan.  Tästä  kiitos 
jokaiselle puutarhurillemme ja ennen kaikkea Herralle, joka kasvun antaa!

Kotimme sisälläkin on havaittavissa kasvua; Matthew on ehtinyt puolen vuoden 
ikään ja niin suloinen kuin onkin, totta puhuen aiheuttaa runsaasti hankaluuksia.  
Poika  on  varsinainen  pikakiitäjä,  kiipeilijä  ja  kurkottelija.  Hän  on  oppinut 



nousemaan seisomaan, mutta pikkuiset sääret tai muu koordinaatiokyky eivät 
aina  ole  täysillä  mukana  yhteistyössä,  ja  niin  sitä  tärähdetään  takaisin  maan 
pinnalle  milloin  otsa  milloin  takaraivo  edellä.  Ja  kun  itkusta  selvitään,  niin 
samantien  täytyy  työntää  takaisin  samaan  onnettomuuspaikkaan!  Tänään 
koitimme arvailla, että onko se niin, että hän ei muista, että portaissa kiipeily 
useimmiten  päättyy  tuskallisesti  vai  onko  niin  sisukas  tapaus,  että  ajattelee: 
“Tällä  kertaa  onnistuu  varmasti!”  Ihanaa  seurailtavaa,  mutta  siinä  sivussa  ei 
tahdo hommien teosta tulla mitään. Jos vähän koittaa saada esimerkiksi Jamesin 
uutiskirjettä käännettyä suomeksi päiväsaikaan, niin hetken päästä kuuluu joko 
parku tai Jonaksen huolestunut tokaisu: “Äiti, Matteus putoo. Pum. Pipi tulee.”

Niinpä  tämäkin  uutiskirje  on  venynyt  (jälleen)  usean  illan  ja  yön  osalle. 
Muistattehan  Jeesuksen  kehoitusta  antaa  anteeksi,  ei  seitsemän  vaan 
seitsemänkymmentä  kertaa  seitsemän  kertaa  !  Taloudellisesta  tuesta, 
rukoustuesta  ja  kaikenlaisesta  ystävyydestä  mitä  hartain  kiitoksemme  teille 
rakkaat vierellä kulkijamme!

Lutherans in Africa
Marras-Joulukuu 2010 Uutiskirje
Rev. James and Tiina,
Maggie, Tristan, Sarai, Sofia, Jonas and Matthew May
Palvellen Herraa ja Luterilaisia ympäri Afrikkaa
proliturgy@yahoo.com www.lutheransinafrica.com

Vuonna 2010 opittua
Monella tapaa vuosi oli hyvin haasteellinen ja palkitseva. Takana päin näkyy, että 
jouduimme  melkein  sulkemaan  lähetyskeskuksemme  vuoden  2009  lopussa, 
mutta vielä kirkkaammin tulee esille Herramme työ lähetyksen pelastamiseksi! 
Siinä  hän  käytti  monia  teistä  apuvälineinään.  Tämä  merkkinä  siitä,  että 
kuljemme  uskon  emmekä  näkemisen  varassa!  Kirkon  työn  ei  pitäisi  olla 
bisnesmalleihin ajettua, mutta siitä huolimatta meidän tulee löytää keinoja saada 
tehtäviä  suoritetuksi  tarjolla  olevien  resurssien  rajoissa.  Näitä  olemme 
opetelleet. Tärkein opetus on ollut, että Jumala haluaa meidän kantavan kaiken 
hänen eteensä rukouksessa ja jatkavan hyvän kilvoituksen kilvoittelua. Olet ehkä 
kuullut ja lukenut vaikeuksistamme. Kiitämme teitä kaikkia rukouksistanne ja 
rohkaisustanne.

mailto:proliturgy@yahoo.com


Neljä Konfirmaatiota!
Yksi  asia,  josta 
täytyy  olla 
kiitollinen,  on 
neljän  nuoren 
aikuisen 
konfirmaatio. 
Sharon 
Nyambura, 
Augustine 
Atunga,  Maggie 
Maduka  ja 
Rogers  Mwangi 
tunsivat,  että 
työmäärä  oli 
suuri,  kun  he 
viime  vuonna 
kuulivat, että heidän tulee opetella ulkoa koko katekismus. He eivät kuitenkaan 
kieltäytyneet.  Itseasiassa  valitusta  ei  juurikaan  kuulunut.  Joku  olisi  saattanut 
yrittää  löytää  helpomman  tien  erityisesti  Maggielle,  joka  ei  käynyt  koulua 
loppuun eikä osaa lukea tai kirjoittaa kovin hyvin. Oli hyvin rohkaisevaa seurata 
hänen panostustaan tästä esteestä huolimatta. Mutta arvatkaas mitä? Hän oli 
ensimmäinen, joka osasi katekismuksen ulkoa ja lopuksi auttoi muita oppimaan! 
Ylistys Jumalalle kaikista Hänen hyvistä lahjoistaan!

Keskeytynyt matka Guineaan
Parhaimmatkaan ihmissuunnitelmat eivät välttämättä ole Jumalan suunnitelmia 
meidän  varallemme.  Marraskuussa  olin  suunnitellut  opettavani  seminaarin 
papeille ja evankelistoille Guineassa. Olin siellä viimeksi vuonna 2006 ja siitä 
lähtien olen saanut kutsuja takaisin opettamaan. Rahat saatiin kasaan, aikataulu 
lyötiin lukkoon ja matkustin Maliin hankkiakseni viisumin ja jatkaakseni autolla 
Kissidougoun matsäalueelle. Valitettavasti vaalilevottomuuksien vuoksi Guinean 
rajat suljettiin, ja seminaari täytyi peruuttaa toistaiseksi. Yritämme uudestaan.

Pitäjän Raamattu Opetuksia
Oli  ehkä  hyvä  asia,  että  palasin  Keniaan  suunniteltua  aikaisemmin,  koska 
joulukuussa sain monia opetuspyyntöjä. Joulukuu on täällä itseasiassa kesäaikaa 
sään  puolesta,  ja  monet  koulut  sulkevat  ovensa  joulukuun  puolesta  välistä 
tammikuun puoleen väliin.  Kirkot hyödyntävät tätä  aikaa pitämällä  teologisia 
kesäpäiviä  [Tämä on aika yleistä  Skandinaviassa ja  saattaa  olla  sieltä  peräisin 



oleva tapa]. Jokainen pitäjä kutsuu teologeja opettamaan eri aiheista miehille, 
naisille  ja  nuorille.  Minut  valittiin  opettamaan  avainten  vallasta  Nyagesassa, 
Moniankussa  ja  Itieriossa.  “Hyvä  Sanoma”  –lehden  numero  28,  Avaimet, 
helpotti tässä tehtävässä. Useimmat ihmiset eivät olleet kuulleet avainten vallasta 
eivätkä  osanneet  selittää  mitä  Jeesus  tarkoitti  sanoessaan  Pietarille:  “Ja  minä  
annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun  
oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.” 
(Matt. 16:19; katso myös Joh. 20:21-23)

Katolinen  kirkko  opettaa,  että  Avaimet  ovat  auktoriteetti,  joka  on  annettu 
paaville.  Hän  yksin  voi  päästää  ihmiset  taivaaseen  tai  lukita  heidät  sen 
ulkopuolelle.  Tämä  voi  olla  kauhistuttavaa lampaille  erityisesti  julman  ja 
jumalattoman väärän paimenen alla. Jeesus ei tarkoittanut tätä.

Afrikan kirkkojen ovissa on lukot, joten kysyin osallistujilta mitä he tekisivät, jos 
pappi lukitsisi kirkon ja alkaisi käyttää sitä omaan yksityiseen yritykseensä. Mitä 
he tekisivät, jos pappi lopettaisi sunnuntain jumalanpalvelusten pidon ja haluaisi 
ainoastaan tehdä rahaa.  [Valittettavasti  näin joskus oikeasti  käy!]  Kesäpäivien 
osallistujat  vastasivat,  että  he  ottaisivat  avaimet  pois  sellaiselta  papilta  ja 
antaisivat  ne  toiselle,  joka  käyttäisi  kirkkoa  jumalanpalveluspaikkana  kaikille 
kristityille. Täsmälleen!



Jeesus  ei  antanut  Pietarille  fyysisiä  avaimia;  oikeammin  Jeesus  hengittää 
apostolien päälle ja antaa heille hengelliset avaimet, se on, Jumalan Sanan, joka 
aukaisee  ja  sulkee,  tappaa  ja  antaa  elämän.  Jumalan  Sanan,  joka  vaikuttaa 
vedessä, leivässä ja viinissä elämän ja syntien anteeksi antamisen. 

Ja hän sanoi minulle: ennusta näistä luista, ja sano heille: te kuivettuneet luut, kuulkaat  
Herran sanaa. Näin sanoo Herra, Herra näistä luista: katso, minä annan tulla teihin  
hengen, ja teidän pitää eläväksi tuleman.
Hesekiel 37:4-5

Continuing Education Seminar
Kun kuljemme eteenpäin  vuotta  2011,  meillä  on  monia  suunnitelmia  tuoda 
Jumalan  Sanaa  ja  vakaata  opetusta  Hänen  kansoilleen.   Ranskaa  puhuvassa 
Länsi-Afrikassa haluaisimme järjestää jatkokoulutusseminaareja papeille, kirkon 
johtajille ja evankelistoille, jotka ovat vastuussa seurakunnista, mutta ovat usein 
opetuslähteiden puutteessa.

Aloitimme  esittelemällä  Liturgies  et  Cantiques  Lutheriens (Ranskalaisen  version 
Luterilaisesta  palveluskirjasta)  tammikuussa  2010.  Se  otettiin  hyvin  vastaan, 
mutta valitettavasti aika rajoitti virsien ja liturgian osien lukumäärää, joita voitiin 
opettaa  yhden  viikon  aikana.  Lisäksi  yhden  seminaarin  pito  seitsemälle  eri 
maalle ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi tehokas koko alueelle. Isännöitsijä maan 
papit  ja  muut  kirkon  työntekijät  olivat  hyvin  edustettuina,  mutta  muista 
kuudesta maasta pääsi mukaan vain harva osallistuja taloudellisten rajoitusten 
vuoksi. Haluaisimme järjestää vähintään kolme seminaaria vuonna 2011, mutta 
se ei ole helppoa:
1. Varoja  tarvitaan  jokaisen  seminaarin  järjestämiseen. Tyytyväisinä 

toteamme,  että  Jumala  tekee  hyvää  työtä  Lutherans  In  Africa  –
organisaation  kautta  ja  tavoitamme  koko  ajan  enemmän  tukijoita. 
Lisätuen  kerääntyessä  järjestämme  lisäseminaareja!  Jokainen  maksaa 
keskimäärin 4,000 euroa.

2. Muusikoita  tarvitaan  täydentämään  rajallisia  musiikin  lahjojani. 
Kirkkomuusikon ei tarvitse puhua ranskaa, mutta ranskan kielen oikea 
ääntäminen on tärkeää.

3. Ja virsikirjoja tarvitaan! Tällä hetkellä 250 virsikirjaa on  Good News –
lehtien kanssa kontissa matkalla Afrikkaan, mutta tarvitsemme 750 lisää. 
Pitkän  linjan  tavoite  on,  että  jokainen  kieliryhmä  kääntää  tämän 
virsikirjan  Afrikan  kielille.  Näin  tapahtui  Tansaniassa  ja  Keniassa 
swahilinkielisen  virsikirjan,  Mwimbieni  Bwana’n  kanssa.  Länsi-Kenian 
luterilaiset  ovat  juuri  saaneet  päätökseen kymmenen vuoden projektin 
käännettyään saman virsikirjan ekegusiin kielelle.



Swahilinkielinen Tunnustuskirjat sekä Laki ja Evankeliumi
Itä-Afrikassa swahilinkielinen Tunnustuskirjat printataan ensi kertaa historiassa! 
Lutheran  Heritage  Foundation  kustansi  tämän  välttämättömän  teoksen 
käännöstyön ja painatuksen. Mutta nyt se täytyy esitellä ja saada levitykseen. On 
vaikeaa kuvitella, miten kirkot voivat olla “tunnustuksellisia”, kun monilla niistä 
ei koskaan ole ollut luterilaisia tunnustuksia saatavilla! Nyt myös Jumalan Ei ja  
Jumalan  Kyllä,  yhteenveto  Waltherin  Laista  ja  Evankeliumista  on  käännetty 
swahiliksi ja julkaistaan tänä vuonna.

Pietistiset  lähetysvaikutukset  ovat  laskeneet  perustuksen  voimakkaalle 
lainalaisuudelle.  Tosiaankin laki on välttämätöntä syntiemme osoittamiseen ja 
Pelastajan  tarpeeseen,  mutta  ilman  voimakasta  evankeliumin  saarnaamista, 
monet jätetään seuraamaan hyvien tekojen tietä sen sijaan, että he halajaisivat 
armon välineitä, joita Jumala tarjoaa.

Rukouspyyntöjä
Olemme aina rukoustukenne tarpeessa. Tällä kertaa pyydämme, että rukoilisitte:
• Turvallisuutta ja rauhaa ihmisille Norsunluurannikolla. 
• Johdatusta  ja  voimia  kaikille,  jotka  ovat  mukana  Lutherans  In  Africa 
-lähetyksessä.
• Tehokasta  käyttöä  Kimeru  ja  Swahili  katekismuksille,  joita  juuri  saadaan 
painosta.
• Varjelusta Tiinalle ja lapsille.

Lutherans In Africa
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON OPETTAJIKSI
Lutherans  in  Africa  on  rekisteröity  omaa  tuottoa  tavoittelemattomana 
organisaationa.  Jos  haluat  tukea  evankeliumin  julistamista  ja  työntekijöiden 
valmistamista  elonkorjuuseen,  vieraile  www.lutheransinafrica.com 
lähettääksesi lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:

Lähetystilin Numero: OP 521413-213013
Viitenumero: 1232
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y.

Liitä  meidät  kirkkosi  tai  henkilökohtaiselle 
nettisivullesi; se auttaa!


