
Välähdyksiä lähetyskentältä: Erilainen joulu
 

Kalenterivuoden päättyessä löydän itseni ajattelemasta äskeistä kirkkovuoden alkua. Takana 
on neljä ihanaa viikkoa, joiden aikana mietiskeltiin sitä, miten meidän Herramme Jeesus Kristus 
tulee luoksemme valmistelemaan hänen syntymäjuhlaansa. Kuitenkin uutisista luin ja kuulin vain 
Mustasta Perjantaista ja siitä, miten se on huomaamatta levittäytynyt Mustan Torstain yöhön 
(Musta Perjantai on Amerikassa kiitospäivän jälkeinen joulun ostoskauden avauspäivä, jolloin 
ihmiset ryntäävät kauppoihin, suom. huom.). Kun sitten päästään joulun aikaan, maailma on jo 
unohtanut adventin ja uskoo, että joulu on vain vuoden parasta aikaa ostaa ja pönkittää meidän 
talouttamme.
 

Painopiste on kaupassa ja alennuksissa, uudessa teknologiassa, 
vaatteissa ja leluissa. Sekä aikuiset että lapset tekevät 
luetteloitaan tavaroista, joita haluavat, tavaroista, joita 
he odottavat muiden antavan heille osoittaakseen joulun 
merkityksen. Kuitenkin minun mielestäni me kristityt olemme 
etuoikeutettuja, kun saamme joka sunnuntai elää adventtia, 
ja joka viikko meitä siunataan Kristuksen syntymän ilolla ja 
ihmeellä, ja sillä, mitä se merkitsee meille Hyvän Paimenen 
veren sovittamina lampaina. Meidän tapaamiemme ihmisten 

toivomuslistat ovat pelkistettyjä: Raamattu, Vähä katekismus, Tunnustuskirjat, kaikenlaiset opilliset 
kirjoitukset ja oppitunnit, jotka opettavat puhdasta oppia, luterilainen virsikirja ja liturgia.

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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Heidän kaipaamansa lahjat ovat Kristuksen lahjoja. Tuore äiti haluaa 
ilmaisen kasteen vauvoilleen. Piispa toivoo maansa pastoreilleen 
oppitunteja, jotta he voivat paremmin levittää Elävää Sanaa niille, 
joita Jumala johdattaa heidän tielleen. Naisopiskelija haluaa voittaa 
oppimisvaikeutensa, jotta voisi oppia katekismuksen ja liittyä 
uskonveljiensä ja –sisariensa joukkoon saamaan toivoa, paranemista, 
anteeksiantoa ja ravintoa Vapahtajan tosi ruumiista ja verestä. 

Puhdas oppi on välttämätöntä, koska se tyynnyttää epävarmat 
omattunnot Kristuksen vanhurskaudella ja anteeksiannolla. Se on 
ainoa ratkaisu meidän syntiimme ja kuolemaamme ja ainoa keino 
päästä sovintoon Kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Siksi he haluavat 
kiihkeästi oppia Tunnustuskirjoissa esitettyä puhdasta oppia.
 

Matkustin äskettäin kaksi päivää suuntaansa 
tavatakseni käännöstiimin, joka työskentelee 
lundankielisen Vähän katekismuksen parissa. (Lundaa 
puhutaan Kongossa, Sambiassa ja Angolassa, suom. 
huom.). Neljä päivää matkustamista kolmen päivän 
työskentelyn vuoksi. Silti tämä ponnistelu kalpenee 
verrattuna niihin opiskelijoihin, pastoreihin ja kirkon 
työntekijöihin, jotka säännöllisesti tarttuvat innolla 
mahdollisuuteen viettää koko päivä keikkumassa 
karkeilla penkeillä tai tuoleilla vaatimatta rahallista 
korvausta. He ovat valmiit siihen saadakseen oppia ja 
päästäkseen suloisen, suloisen evankeliumin virran alle.

Meitä kiitetään usein Afrikan Luterilaisen perintösäätiön (Lutheran Heritage Foundation – Africa) 
ja Luterilaiset Afrikassa –järjestön (Lutherans in Africa) 
työstä. Tekee mielen nöyräksi ja jopa hämmentyneeksi, 
että sitä, mitä teen, kaivataan pitkään, arvostetaan 
suuresti ja pidetään rakkaassa muistossa. Minulla 
tosiaan on suuri rikkaus saamassani koulutuksessa, 
omistamissani kirjoissa ja käyttämissäni laitteissa 
jopa huolimatta Afrikan sähkönjakelun ja internetin 
toimivuuden ongelmista.
 
Lahjakasat kuusen alla on nyt avattu ja käärepaperit 
täyttävät roskapöntöt. Kauppapaikat riemuitsevat 
joulunjälkeisten alennusmyyntien tuloista. Ei 
ymmärretä, ettei joulu suinkaan ole vielä ohi eikä se todella koskaan pääty. Eikä tajuta, ettei joulun 
sisältö ole lahjoissa, joita annamme toisillemme tai saamme perheeltämme ja ystäviltämme.

Ei, joulu ei koskaan pääty, koska Jeesus ei koskaan lakkaa tulemasta meidän luoksemme. Me 
elämme ja kuolemme Kristuksessa päivittäin. Saamme anteeksi ja uudistumme päivittäin. Meidät 
pestään armossa Jumalan sanan ja sakramenttien kautta koko elämämme ajan.



Minulla ja perheelläni on kunnia palvella Jumalan 
lähetyskentällä, opettaa niitä, jotka vartioivat Hänen 
laumaansa täällä, helpottaa niiden tekstien kääntämistä, 
joita tarvitaan lauman hoitamiseen ja jakaa Kristuksen 
lahjoja kaikille, joita Jumala lähettää tielleni.

Kiitämme sinua rukouksistasi ja tuestasi. Kiitämme 
sinua, että muistat, ettei joulun sisältö ole valoissa tai 
koristeissa, juhlissa tai lahjoissa, hienoissa aterioissa tai 
vierailuissa. Kiitämme sinua, että teet meille mahdolliseksi 
asua ja työskennellä paikassa, jossa meitä muistutetaan 
siitä rikkaudesta, joka annetaan meille Kristuksen armossa ja anteeksiantamuksessa. Meitä 
muistutetaan jatkuvasti siitä, että pitäisimme näitä asioita kallisarvoisempina kuin mitään, mitä 
tämä maailma riiputtaa meidän silmiemme ja lompakkojemme edessä.

Teidän Kristuksessa, 
James May Jr ja perhe
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