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Nyt näitä kirjeitä alkaa pukkaamaan
varmaan
turhankin
useasti…
Koittakaa kestää tai jättäkää väliin,
jos alkaa kyllästyttää.
Meillä on täällä ihme ja kumma, kun
vettä sataa kuin sadekautena
konsanaan, eikä vielä pitäisi olla
moinen kausi käynnissä. Taitaa olla samantyyppinen juttu,
kuin lumeton talvi Suomessa tai hirvittävän luminen talvi Yhdysvalloissa! James on juuri parhaillaan
USA:n matkalla ja on saanut kokea lumimyrskyn jos toisenkin. Onnellinen on myös päässyt lumilapion
varteen, mikä kutkuttelisi kovin minuakin. James on kutsuvieraana kahden konferenssin puhujana,
mutta tavoilleen uskollisena hän järjesti samalle reissulle kirkkokäyntejä sekä useita pastoreiden ja
muiden ihmisten tapaamisia jakaen uutisia työstä ja uuden lähetyskeskuksen suunnitelmista. Häntä
haastatellaan myös radiossa pariin otteeseen.
Afrikan viidakossa saattaa havaita
tälläisiäkin villieläimiä.

Näky lähetyskeskuksesta elää edelleen vahvana, vaikka
olimmekin toivoneet, että kamppanja olisi lähtenyt
käyntiin sujuvammin. Mitään ei ole silti unohdettu, ja
tietoisuutta asiasta levitetään edelleen. Saamme
jatkuvasti tajouksia mahdollisista paikoista, joista
varteenotettavia
käymme
katsomassa.
Kunhan
varainkeruu saadaan kaikkien sääntöjen mukaiseksi, ja
kamppanjaan luvatut rahat siirtyvät käyttöömme,
voimme viimein edetä maan ostovaiheeseen. Herran
käsissä tämäkin.
Kotona ja koulussa ei viimekuun aikana ole tapahtunut
mitään mullistavaa. Musikaaliharjoitukset jatkuvat aika
tiiviisti erityisesti Tristanilla ja muita harrastuksia sekä
Suomikoulutunteja koitetaan siirrellä parhaan mukaan
alta pois toisille päiville. Koulun puolesta on tällä
hetkellä tarjolla kitaran soittoa pikkutytöille ja Sarai
harjoittelee riemukseni myös neulomista. Tristan
opettelee trumpetin soiton alkeita ja menestyy
tenniksen peluussa mukavasti. Jonas nauttii kokkikerhosta ja rugbyn pelaamisesta.

“Oikeaa” sadekautta kohti… Että minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, varhain ja hiljain; että
sinä korjaat jyväs, viinas ja öljys. 5. Mos. 11:14
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Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity
omaa tuottoa tavoittelemattomana
organisaationa. Jos haluat tukea evankeliumin
julistamista ja työntekijöiden valmistamista
elonkorjuuseen, vieraile
www.lutheransinafrica.com
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