
Tervehdys kaikille meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä! 

Helmi-,  maalis-  ja  huhtikuu  olivat  muiden 
kuukausien  lailla  kiireisiä  Luterilaiset  Afrikassa  -
järjestössä.  Katselen  usein  valokuvia 
muistuttaakseni  itseäni  kaikesta  siitä  mitä  on 
tapahtunut, koska usein tuntuu mahdottomalta, että 
niin paljon on oikeasti tapahtunut.
LST (Luterilainen teologinen koulu) 

Tammikuussa  saimme  rakennusoikeudet 
Luterilaista  teologista koulua varten.  Työt  alkoivat 
pian sen jälkeen luentosalista. Tällä hetkellä meidän 
seminaarimme pidetään väliaikaisessa majassa, joka 
on  tehty  puusta  ja  oljista.  Palkkasimme  kaivurin 
kaivamaan rakennuksen perustukset ja tasoittamaan 
paikan.  Urakoitsijamme  mukaan  työ  olisi  käsin 
tehtynä - niin kuin yleensä teemme - kestänyt kolme 
kuukautta.  Olemme  aloittaneet  pohjatyöt  myös 
ensimmäisessä  henkilökunnan  rakennuksessa. 
Muista kaikkea tätä edelleen rukouksissa!

Tiimin vierailu 

Meitä  siunattiin  tukijoittemme  saapumisella 
Minnesotasta ja Ohiosta. He auttoivat meitä paljon. 
Minnesotalaiset  auttoivat  pystyttämään 
kasvihuoneet  tomaateille,  mansikoille  ja  muille 
lintujen armoilla oleville hedelmille ja vihanneksille. 
He  myös  asensivat  keinokastelujärjestelmän,  joka 
tehostaa  veden  ja  ajan  käyttöä  sekä  suuntaa 
lannoitteet  juuri  oikeisiin  kohteisiin. 
Vapaaehtoistyöntekijämme  Ohiosta  on  sähkömies, 
joka  auttoi  korjaamaan  monia  ensimmäisessä 
rakennuksessamme jo ilmenneitä vikoja. Niin kuin 
olen usein sanonutkin, Afrikka tarvitsee kipeimmin 
koulutusta,  ei  rahaa.  Brian sai  nähdä tämän omin 
silmin.  Onneksi  hän  pystyi  korjaamaan  viat  ja 
antamaan  hyviä  neuvoja  seuraavan  rakennuksen 
sähkötöihin.  Nämä  tiimit  toivat  myös  monia 
työkaluja,  jotka  auttavat  rakennustyön seuraavissa 
vaiheissa.  Tarvitaan  kuitenkin  enemmän  tiimejä, 
enemmän  neuvoja  ja  asiantuntemusta.  Harkitse 
tänne tulemista. Tämä on toinen rukousaihe!

Kevään toimintaa

Bill, Brian, Adam, Faith, Richard, Duane, & Tammy

Luterilaiset Afrikassa
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON OPETTAJIKSI
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Opetusmatkoja 

Viiden  viikon  aikana  oli  useita  opetusmatkoja  eri 
paikkoihin.  Ensin  menimme  Duka  Mojaan,  jonka 
nimikin kertoo paikan syrjäisyydestä. Duka Moja on 
suahilia  ja  tarkoittaa  ”yksi  kauppa”.  Vaikka 
kaupungissa  on  nykyisin  muutama  kauppa 
enemmän,  ajoimme  45  minuuttia  kävelypolkuja 
pensaikossa  ”Yhden  kaupan  kaupungista”.  Se  on 
pääasiassa  maasai-heimon  aluetta.  On 
mielenkiintoista,  että  heillä  on  luterilainen  kirkko, 
vaikkei  heillä  ole  pastoria.  Kerran  luterilainen 
pastori  kävi  siellä,  ja  ihmiset  ottivat  evankeliumin 
vastaan niin  suurella  ilolla,  että  eräs  mies  lahjoitti 
maan  kirkkoa  varten  ja  he  itse  rakensivat  kirkon 
siinä toivossa, että joskus pastori tulisi palvelemaan 
heitä.  Rukoilkaa,  että  joku saisi  kutsun paimentaa 
heitä.
Sen  jälkeen  ajoin  Keski-Keniaan  vierailemaan 
viidessätoista  seurakunnassa.  Ne  kuuluvat 
uudehkoon  kirkolliseen  yhteisöön,  jonka  nimi  on  
”Keski-Kenian evankelis-luterilainen konferenssi  ja 
ministerium”  (ministerium  tarkoittaa  pappien 
järjestöä  tai  kokousta,  joka  yhdessä  suunnittelee 
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seurakuntien  hankkeita).  Tämä  yhteisö  pyrkii 
ymmärtämään luterilaista oppia. Keniassa on useita 
kirkollisia yksiköitä. Tässä Keski-Kenian yhteisössä 
rohkaisevaa  on  se,  että  he  haluavat  koulutusta 
luterilaisessa  tunnustuksessa  ja  ovat  taloudellisesti 
lähes omavaraisia. Monet muut joutuvat ongelmiin 
ollessaan  riippuvaisia  (länsimaisten  kirkkojen 
tuesta),  mutta  tämä  seisoo  omilla  jaloillaan  ja 
kasvaa.  Heidän  kiireisin  tarpeensa  on  saada 
koulutusta  ja  luterilaisia  kirjoja,  ja  niitä  heille 
annoimmekin.

Yksi  hengelliseen  elämään  liittyvä  kysymys  nousi 
esiin,  kun  opetin  yhdessä  seurakunnassa.  Eräs 
nainen  tuli  luokseni,  kun  oli  opettanut  kasteesta. 
Hän  esitti  empien  ja  häpeillen  kysymyksensä. 
Hänellä oli avioliiton ulkopuolinen lapsi,  jonka isä 
karkasi  ja  jätti  naisen  yksin  suureen  köyhyyteen. 
Hän  kysyi,  voidaanko  avioliiton  ulkopuolella 
syntynyt  lapsi  kastaa.  Osoitin  hänelle  Raamatusta, 
ettei  tämä  lapsi  ole  mitenkään  erilainen  kuin 
muutkaan. Olemme kaikki syntisiä eikä tämä lapsi 
ole sen syntisempi kuin sinä tai minäkään. Kasteen 
suuri  lahja  on  siinä,  että  Jeesus  pesee  meidän 
syntimme  pois  ja  merkitsee  meidät  pyhällä 
nimellään. Hän adoptoi meidät lapsikseen ettemme 
ole  isättömiä.  Asanath,  Jasminin  äiti,  oli  niin 
ylipursuvan  iloinen,  että  kysyi  voitaisiinko  tytär 
kastaa  heti  paikalla,  koska  seurakunnalla  ei  ole 
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täysiaikaista  pastoria.  Kuinka  tällaisesta  voisi 
kieltäytyä? Kiitos Jumalalle tästä ihmeestä!
Viikon  ajan  olin  kotona  huolehtimassa 
käännöshankkeista  ja  valvomassa  rakennustöitä. 
Sitten lähdin Beninin tasavallan Cotonouhun, jossa 
minua  oli  pyydetty  opettamaan  luterilaisuuden 
perusteista.  Kirkko  on  nuori  ja  sillä  on  vain  yksi 
pastori, jonka koulutin ollessani lähetystyössä Länsi-
Afrikassa. Tapamme mukaan aloitimme aamut kello 
8.30  ja  jatkoimme  auringonlaskuun  asti,  jolloin 
emme  enää  nähneet  lukea  katekismusta  ja 
Raamattua. Seurakuntia on tällä hetkellä vain kaksi, 
pääkaupungissa  ja  toinen  kymmenen  tunnin 
ajomatkan  päässä  pohjoisessa  hyvin  syrjäisessä 
paikassa.  Pääkaupungin  seurakunnan  siunaus  on 
siinä,  että  se  on  lähellä  yliopistoa  ja  monia 
opiskelijoita  viehättää  luterilaisuudessa  sen  selkeä 
teologia ja raamatullinen perusta. Jos nämä nuoret 
aikuiset saadaan koulutetuksi kunnolla, on Beninin 
luterilaisen kirkon tulevaisuus täynnä toivoa! Jälleen 
yksi rukousaihe.

Kirjat 

Kuukauden viimeinen matka suuntautui Tansanian 
Dar es Salaamiin, missä vastikään painoimme viisi 
eri katekismusta Luterilaisen perintösäätiön upeana 
lahjana.  Siellä  ollessani  minulla  oli  mahdollisuus 
tavata  kristillisen  kasvatuksen  sihteeri.  On 
mahdollista,  että  he  alkavat  käyttää  enemmän 
meidän  luterilaista  materiaaliamme  kansansa 
opettamiseen. 
Kiitos  kaikille  Luterilaiset  Afrikassa  -järjestön 
tukijoille  näiden  hankkeiden  mahdollistamisesta. 
Nälkä on kova. Työtä on paljon. Jatkakaa rukousta!

Kristuksessa,
Pastori James May
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