
Tervehdys rakkaat ystävät! 

Alamme  olla  lähtökuopissa  Suomeen 
tullaksemme.  Aika  kasa  on  kertynyt 
velvollisuuksia,  jotka  pitäisi  hoitaa  ennen 
matkaa,  mutta  onneksi  olen  saanut 
suomalaisten Vappu-juhlat sekä koulun grilli- ja 
kirpputoritapahtuman järjestettyä pois alta. Nyt 
laittelen  kesän  lähetysesitystä  kuvineen 
pakettiin  sekä  osallistun  satoihin  -no  ainakin 
kymmeneen-  kevään  konsertt i in , 
runonlausuntaesitykseen,  taidenäyttelyyn  ja 
informaatiotilaisuuteen,  joissa  kerrotaan  mm. 
mitä tulee tietää yläasteelta lukioon siirryttäessä 
tai  yliopistokurssien  suorittamisesta  lukion 
aikana.  Ennen  lähtöä  kuvailen  tässä  kirjeessä 

myös  joitain  parin  viime  kuukauden 
tapahtumia.

Aihetta juhlaan 

Maaliskuun  lopussa  saimme  viettää 
juhlapäivää:  Jumala  on  siunannut 
avioliittoamme  18:n  vuoden  ajan.  Vastoin 
minkäänlaisia  todennäköisyyksiä  hän  löysi 
suomalaistytölle  maailman  parhaan 
amerikkalaisen miehen Kreikan Thessalonikista. 
Miehen,  joka  ei  ollut  kasvanut  kristityssä 
kodissa, mutta saatuaan Raamatun käsiinsä oli 
täynnä  kysymyksiä  ja  tuli  mielellään 
tutustumaan  luterilaiseen  kirkkoon.  Varmaan 
harvemmin  uudelle  kristitylle  tullaan 
ehdottamaan pappisopintoja, mutta muutaman 
pastorin  ilmaistua  Jamesille  mielipiteensä 
asiasta, ja seurauksena hänen halustaan oppia ja 
opettaa  Jumalan  Sanaa,  hän  jätti  rakkaan, 
pitkään  työstämänsä  uransa  arkkitehtinä  ja 
aloitti  opinnot  pappis-seminaarissa.  Jamesin 
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Sateet ovat saapuneet pitkän kuivan kauden jälkeen. “Rukoilkaa 
Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja 
antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.” Sak. 
10:1

Ala-asteen kevätkonsertti
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vanhemmat eivät luonnollisesti voineet käsittää 
moista  ansiotulojen  romauttamista.  James 
vastasi puoleksi vitsaillen, että ehkäpä hän voi 
vielä suunnitella ja rakennuttaa kirkkoja.

Nyt 15 vuotta myöhemmin, James on sanellut 
teologisen  koulun  kirkkorakennuksen 
suunnitelmat arkkitehti Jason Stephensille, joka 
on pistänyt ne paperille. Kalliolle rakennettavan 
kirkon, jossa kalliopohja jätetään osaksi lattiaa. 
Alttarin  takana  olevista  ikkunoista  avautuu 
näkymä Ngong-kukkuloille, ja yläpuolelle tulee 
kirjoitettuna  jae:  “Minä  nostan  silmäni  mäkiin 
päin,  joista  minulle  apu tulee.  Minun apuni  tulee 
Herralta,  joka  taivaan  ja  maan  tehnyt  on.”  Ps 
121:1-2

Hääpäivisin  juhlaamme  kaksinkertaistaa 
poikamme Tristan, joka syntyi oltuamme tasan 
neljä vuotta naimisissa ja vietti  viimeksi 14:ttä 
syntymäpäiväänsä.  Olen  tavattoman  ylpeä 
rohkeasta,  kekseliäästä,  uskoa  luonnolliseen 
sävyyn tunnustavasta pojastani, joka ymmärtää 
myös  tarjota  äidilleen  harjoituksia 
pitkämielisyyden  ja  kärsivällisyyden 
kasvattamiseksi. Kaiken sisarusten kiusoittelun 
lomasta  löytyy  aivan  käsittämättömän  hieno 
veli,  joka  auttaa  muita  läksyissä,  opettaa 
koripalloa, jalkapalloa ja kalastusta, sekä pistää 
hymyilemään  silloin  kun  mieli  on  maassa. 
“Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä 
on  anto.  Kuin  nuolet  väkevän  kädessä,  niin  ovat 
nuorukaiset.” Ps 127:3-4

Kiireinen pastori May 

Jamesin  reilun  viikon  Beninin  reissu  sattui 
harmillisesti  lasten  kevätloman  aikaan. 
Opetuspäivät  kestivät  aamu  yhdeksästä  ilta 
kuuteen,  jonka  jälkeen  kirkon  innokas 
evankelista halusi joka päivä viedä vierailevaa 
pastoria kotikäynneille. Aika rankkaa meininkiä 
siis.  Etenkin  siitä  syystä  että  James  kohtasi 
yllätyksekseen  paljon  länsimaista  tuttua 
“Raamattu sanoo noin, mutta minäpä tykkään, 
että  asia  on  näin”  -asennetta.  Useinmiten 
Afrikassa  opettaessaan  James  on  riemuinnut 
siitä,  että  ihmiset  tunnustavat  Raamatun 
Jumalan Sanaksi  ja  jos  he  sitä  tutkimalla  ovat 
huomanneet  menneensä  harhaan,  he  ovat 
välittömästi olleet valmiit nostamaan Raamatun 
ylimmäksi  ohjeeksi.  Beninissä  Jumalan 
ilmoitusta  estämässä  oli  ihmisviisauden  seinä. 
Helpottavaa  on  muistaa,  että  taistelu  ei  ole 
meidän.  James  rukoili  lähtiessään  näiden 
perheiden  puolesta,  että  Jumala  armossaan 
jatkaisi heidän kutsumistaan.

Mieheni palattua kotiin ehdimme käydä yhden 
yön  lomareisulla  läheisessä  Aberdaren 
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kansallispuistossa  ennen  kuin  lasten  loma 
loppui.  Aika  lyhyt  kiepaus  oli  tuo  meidän 
reissu, mutta siihen ehti kuitenkin sisältyä pari 
rentouttavaa  ja  hauskaa  perhehetkeä. 
Seuraavana  päivänä  James  lensi  Tansaniaan, 
joten  oli  hienoa  viettää  pari  erityistä  päivää 
välissä.

Huhtikuussa pidimme Luterilaiset Afrikassa ja 
Luterilaisen  Perintösäätiön  Afrikan  järjestöjen 
vuosikokoukset.  Olipa  siinä  taas  järjestämistä 
puoleen  ja  toiseen.  Stressiä  esiintyi  meistä 
muutamilla, mutta niin vain taas suoriuduttiin 
mallikkaasti.  Kymmenien  osallistujien 
lentokentältä noudot ja viemiset sekä kaikkien 
kuljetukset  Teologiselle  koululle  aiheuttivat 
pään  vaivaa,  mutta  jokainen  pääsi 
osallistumaan  ajoissa  kokouksiin  ja  sai 
sänkypaikan  yöksi.  Sade  vaikeutti 
päällystämättömällä  tiellä  ajoa  ja  mudassa 
toisinaan  liukastelu  toisinaan  kiinni  jääminen 

piti  sydämen  reippaassa  tahdissa.  Kiitos 
Taivaan  Isälle  varjeluksesta,  ettei  mitään 
vahinkoja sattunut.

Pastori  Tim  Rossow  Yhdysvalloista  saapui 
viikkoa  ennen  kokouksia  ja  opetti  LST:lla 
kurssin  luterilaisista  tunnustuksista 
kolmellekymmenelle  pastorille.  Heti 
vuosikokousten jälkeen alkoi  toinen seminaari 
lain  ja  evankeliumin  saarnaamisesta  pastori 
Robert  Greenin  vetämänä,  ja  Karina  Lindsey 
opetti  samaan  aikaan  naisten  ryhmälle 
katekismusta.  Osallistujia  oli  yhteensä 
viisikymmentä, joten paikka oli tupaten täynnä. 
James  matkusti  samaan  aikaan  hyvän 
australialaisen  ystävämme,  pastori  Matt 
Ankerin,  kanssa  Kongon  Demokraattiseen 
Tasavaltaan  opetusmatkalle.  Pastorit  vetivät 
kurssin  luterilaisista  tunnustuksista,  palasivat 
muutamaksi  yöksi  takaisin  ja  lensivät 
Burundiin  pitämään  saman  seminaarin. 
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Siunatuksi  lopuksi  he  vielä  opettivat  samasta 
aiheesta LST:lla ennen kuin Matt lähti Keniasta 
eteen  päin.  Kaikkien  vieraiden,  kokousten, 
matkustamisen  ja  opettamisen  jälkeen  oli 
Jamesin pää aika mukavasti pyörällä.

Myös  lapsilla  on  ollut  matkustamista  koulun 
puolesta.  Kolme  vanhinta  osallistuivat 
orkesterikiertueeseen  Pohjois-Keniassa,  ja 
Tristanin  muutaman  päivän  luokkaretki  oli 
hiljattain samalla suunnalla. Olen saanut kuulla 
tarinaa monenlaisista hienoista kokemuksista ja 
nauraa  kyyneliin  asti  Tristanin  eläytyessä 
kuvailemaan,  kuinka  hän  melkein  hukkui 
koskenlaskussa.  Ilmiselvästi  äidillään  on 
kieroutunut huumorintaju.
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Ohjelmaa Isänmaassa 

Ensi  kesän  keikkakalenterimme,  eli 
kirkkovierailuaikataulumme,  on  lähestulkoon 
selvillä  muutamaa  kysymysmerkkiä  lukuun 
ottamatta.  Olisi  hienoa,  jos  sinä  pääsisit 
tapaamaan  meitä  ja  kuulemaan  työstämme 
Afrikassa, joten laitan jo lukkoon lyödyt paikat 
ja  päivämäärät  tähän,  jotta  voit  alkaa 
valmistautua.

Tristan menee lähetyshiippakunnan rippileirille 
Jämijärvelle  10-17.6.  Olemme  Helsingissä 
kymmenenteen päivään saakka, koska mieheni 
juoksee siellä  puolimaratonin siskoni  ja  hänen 
miehensä innoittamana.  Tarkoituksena on ajaa 
sieltä  Jämijärvelle  juoksun  jälkeen,  ellei 
kenelläkään  leirille  menijällä  ole  tarjota 
Tristanille  kyytiä.  (Myös  17.6.  tulisi  kyyti 
Mikkeliin  tai  muualle  itään  päin  tarpeeseen, 

ettei pojan tarvitsisi heittää Oulun 
keikkaa,  josta  seuraisi  yli 
k y m m e n e n  t u n t i a 
kulkuneuvoissa istumista kahden 
päivän ajalle.) Kesäkuun lopussa 
tapahtuu  semmoista  kivaa,  että 
t e e n  m i e h e n i  k a n s s a 
parisuhdematkan  Italiaan! 
Olemme  haaveilleet  siitä  usean 
vuoden ajan ja nyt huomasimme, 
että lapset ovat jo niin isoja, että 
varmasti  selviävät  mummin  ja 
ukin  hoidossa  viikon  verran. 
Italian jälkeen James lentää melko 
todennäköisesti  Burkina  Fasoon. 
Heinäkuun  ensimmäisinä 
sunnuntaina  olen  lasten  kanssa 
Mikkelin  Tiituksen  luterilaisessa 
seurakunnassa.  Elokuun 
ensimmäisenä sunnuntaina James 
saarnaa  luultavasti  uudelleen 

Tiituksessa  tai  muussa  seurakunnassa  idässä 
päin, riippuen seurakuntien tarpeista.

Iloisiin näkemisiin kesällä!

Tapaamisen toivossa
JamesTiinaMaggieTristanSaraiSofiaJonasMatthew 
May
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9.6. Saavumme Suomeen
11.6. Porin Sakkeuksen luterilainen srk

James saarnaa + lähetysesittely kirkkokahvin aikaan
11.6. Seurat Sirkka Saloman kotona Eurajoella
14.6. Lähetysilta Kokkolassa
18.6. Oulun Timoteuksen luterilainen srk

James saarnaa + lähetysesittely kirkkokahvin aikaan
14-16.7. Kesäseurat Kiukaisissa

James puhuu sunnuntaina sekä perheen siunaustilaisuus
22.7. Kaakkois-Suomen seurakuntien lähetyspäivä Hietoinrannassa
23.7. Kouvolan Pauluksen luterilainen srk

James saarnaa + lähetysesittely kirkkokahvin aikaan
30.7. Mikkelin Tiituksen luterilainen srk

James saarnaa + lähetysesittely kirkkokahvin aikaan
13.8. Helsingin Markuksen luterilainen srk

James saarnaa + lähetysesittely kirkkokahvin aikaan
14.8. Lento Nairobiin

Lukion poikien koripallojoukkue voitti koulujenvälisen 
mestaruuden
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Maggie ja ystävänsä Madeline menossa lukion tanssiaisiin


