Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen: minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan
päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen, Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Matt. 28:18-20
Rauma 13.4.2010
Hyvä lähetysystävä!
Tahdon toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi James ja Tiina Mayn – ja sitä kautta LHFAfrican tukirenkaaseen. Koska työ ja työntekijät ovat monille vieraat, on tämän kirjeen tarkoituksena
luoda yleiskuva lähettiperheestä sekä lähetyskohteesta. Talven ja kevään aikana on Afrikan työssä
tapahtunut lisäksi paljon muutoksia ja myllerryksiä. Tarkoituksena on siis selvittää nykyinen tilanne.
Kirje on tuhti lukupaketti yhdelle kertaa, mutta näin alkuun lienee parasta luoda mahdollisimman
kattava kuva työstä. Jatkossa kirjeet ovat varmasti lyhyempiä ja pääasiassa Mayn perheen
kirjoittamia.
Mayn perhe
Ensin itse lähettiperheestä. Mayn perhe on tällä hetkellä seitsemänhenkinen. Perheeseen kuuluu isä
James, joka on koulutukseltaan sekä arkkitehti että pappi. Hän on kotoisin Yhdysvalloista, Ohion
osavaltiosta. Tiina on vuorostaan kotiäiti ja kotoisin Suomen Mikkelistä. Perheen lapset ovat Maggie
(8 v), Tristan (7 v), Sarai (5 v), Sofia (3 v) ja Jonas (1 v). Kuudennen lapsen laskettu aika on
kesäkuun puolivälissä. James on Yhdysvaltain kansalainen, Tiinalla ja lapsilla on
kaksoiskansalaisuus. Maggie ja Tristan käyvät kansainvälistä koulua Nairobissa ja nuoremmat ovat
luonnollisesti vielä kotona.
Tiina ja James tapasivat toisensa
vuonna 1998 Kreikan Thessalonikissa,
jossa molemmat olivat suorittamassa
yliopistojen vaihto-opintoja. Vuoden
päästä vietettiin häitä Yhdysvalloissa.
Pari seuraavaa vuotta kuluivat
Yhdysvalloissa, jossa James viimeisteli
arkkitehdin opintojaan. Tämän jälkeen
pariskunta asui vuoroin Suomessa ja
Yhdysvalloissa. Vuonna 2002 Jumala
johdatti heidät Yhdysvaltoihin Fort
Wayneen, jossa James aloitti teologian
opinnot luterilaisessa
pappisseminaarissa. Kun James
valmistui papiksi vuonna 2006, hän sai
kutsun lähetystyöhön Länsi-Afrikkaan. Perhe asui Burkina Fasossa kaksi vuotta. Tämän jälkeen
seurasi lyhyt jakso Suomessa, minkä jälkeen Lutheran Heritage Foundation kutsui Jamesin
palvelukseensa Keniaan.

LHF-Africa
Mikä on vuorostaan LHF-Africa, jonka johtajaksi James May on nyt astunut?
Vuonna 1994 amerikkalainen Robert Preus matkusti Keniaan pappisseminaaria varten. Matkansa
aikana hän tapasi lähetyssaarnaaja Anssi Simojoen, joka oli juuri vapautumassa Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen palveluksesta. Preus edusti perustamaansa amerikkalaista järjestöä nimeltä
Lutheran Heritage Foundation (Luterilaisen perinteen yhdistys). Preus pyysi Simojokea jäämään
Keniaan kääntämään Luterilaisia Tunnustuskirjoja suahilin kielelle. LHF keräisi tätä työtä varten
rahaa Yhdysvalloista. Työ aloitettiinkin pikimmiten vuonna 1995. Länsi-Suomen Rukoilevaisten
yhdistys tuli heti alusta alkaen mukaan tukemaan tätä työtä.
Näin käännöstyö aloitettiin amerikkalais-suomalaisin voimin. Oli heti selvää, ettei työ voinut
rajoittua pelkästään Tunnustuskirjoihin. Sadan vuoden lähetyshistoriasta huolimatta, Itä-Afrikasta
puuttuivat keskeiset kansankieliset luterilaiset kirjat, mukaan lukien katekismus. Niinpä projekti
laajeni nopeasti ja yhä useampi kirja alkoi kääntyä ensimmäistä kertaa suahilin kielelle – kielelle,
jota puhuu 100 miljoonaa ihmistä.
Työ ei edelleenkään voinut jäädä tähän. Sen edetessä eteen
tuli uusia alueita, uusia maita ja uusia kieliä, joilla oli sama
tilanne. Näin projekti laajeni yhä useampaan maahan ja yhä
useammalle kielelle. Työ perustui alusta alkaen paikalliseen
intoon ja osaamiseen. Käännösryhmät perustettiin omille
kielialueille ja niiden vetovastuu oli paikallisilla. Tämä
mahdollisti hyvin laaja-alaisen työn. Lähes aina käännöstyö
aloitettiin Lutherin Vähä Katekismuksesta, jossa uskonoppi
on lyhyesti ja yksinkertaisesti selitetty.
Kirjojen jakelu piti miettiä tarkasti. Afrikassa kirjoja ei voi vain lähettää tuntemattomiin osoitteisiin
ja toivoa niiden perille pääsyä. Lisäksi ilmaista lahjaa ei myöskään yleensä arvosteta. Niinpä kirjoja
päätettiin jakaa ilmaiseksi luterilaisille seurakunnille, jotka vuorostaan myivät niitä pieneen hintaan
eteenpäin. Näin kirjoja arvostettiin paremmin ja samalla seurakunnat saivat pientä tukea omaan
työhönsä.
Mutta kirjat synnyttivät lisätyötä. Ne seurakunnat, jotka saivat kirjoja, kaipasivat myös opetusta.
Harva pappi oli saanut hyvää teologista koulutusta. He toimivat monesti yksin, kaukana toisista
papeista. Niinpä seuraavaksi katekismusten ja opetusvihkosten kanssa lähdettiin eri maihin ja eri
seurakuntiin. Opetusta saivat ensisijaisesti papit. Monet heistä totesivatkin saavansa ensimmäistä
kertaa todellista luterilaista opetusta!
Kirjat synnyttivät myös muita tarpeita. Monessa maassa ei ollut vielä varsinaista järjestäytynyttä
luterilaista kirkkoa. Niinpä uusi työmuoto oli mennä auttamaan näitä haparoivia luterilaisia
seurakuntia. Pappeja opetettiin ja heille jaettiin kirjoja, joita he
voisivat työssään hyödyntää. Uusille seurakunnille ei juuri
annettu rahaa, eikä sitä myöskään pyydetty. Rahan sijasta
pyydettiin oikeaa opetusta!
Työn laajentuessa oli selvää, että Kenian työn tulisi järjestäytyä
virallisesti. Niinpä vuonna 2000 rekisteröitiin voittoa
tavoittelematon yhdistys nimeltään Lutheran Heritage
Foundation – Africa. Yhdistys oli luonnollisesti amerikkalaisen

järjestön sisaryhdistys, mutta kuitenkin täysin itsenäinen. Sen ainoa kiinteä osoite oli Nairobissa,
vaikka työtä tehtiin ympäri Afrikkaa.
Nairobin pääkeskuksen ympärille syntyi myös uusi ja
odottamaton työmuoto, somalityö. Keskuksen
kappelissa pidettiin joka sunnuntai luterilainen
messu. Aivan odottamatta messuun ilmestyi
muutamia somaleja. Pian heitä alkoi ilmestyä yhä
enemmän. Oli aloitettava kastekoulu ja kohta sen
jälkeen
konfimaatio-opetus
ja
tietenkin
mahdollisimman pian käännöstyö somalin kielelle.
Helppoa tämä työ ei ollut. Vastakääntyneet kristityt
joutuivat muslimisukulaisten ja -yhteisön vainon
kohteeksi. Heitä uhkailtiin ja hakattiin. Joiltain vietiin
oma perhe. Muutamat Somaliaan palanneet kohtasivat marttyyrikuoleman. Keskuksen vartiointia
jouduttiin lisäämään huomattavasti, kun nuoret muslimimiehet uhkasivat tulla sinne väkivalloin. Silti
sunnuntai toisensa jälkeen somalit ovat löytäneet messun. Kastekouluun tulee jatkuvasti uusia
somaleja.
Nairobissa tehty somalityö on laajentunut myös muualle. Kristityt somalit ovat joko vapaaehtoisesti
tai pakon edessä joutuneet siirtymään uusiin paikkoihin asumaan. Työ ja kirjallisuus ovat levinneet
heidän mukanaan. Myös Suomessa on pystytty hyödyntämään Keniassa käännettyä kirjallisuutta
somalin kielelle.
LHF-African työmuoto on hyvin kustannustehokas. Käännöstyötä tehdään 12:ssa ja opetustyötä
17:ssa eri Afrikan maassa. Tätä työtä on vetämässä vain yksi länsimaalainen lähetystyöntekijä. Työ
kantaa hedelmää väkivallan runtelemassa Kongossa, kaaoksessa olevassa Somaliassa ja jatkuvassa
epävarmuuden tilassa olevassa Sudanissa aivan yhtälailla kun tasapainoisemmassa Tansaniassa tai
Keniassa. Vuosibudjetti on kaikkineen vain n. 250,000 euroa ja tästäkin neljännes on pelkästään
painokustannuksia.
Vuoden 2009 lopulla Lutheran Heritage Foundation – African johtaja TT Anssi Simojoki siirsi
vastuun eteenpäin ja palasi 14 työvuoden jälkeen Suomeen eläkkeelle. Uudeksi johtajaksi valittiin
James May. Nyt James ja perhe ovat ottaneet vastaan valtavan haasteen, jonka tämä työ tuo
mukanaan. Jo nyt, lyhyen ajan sisällä, he ovat saaneet maistaa, kuinka Saatana suurella vimmalla käy
Herran työtä vastaan. Ja kuitenkin samaan aikaan he ovat saaneet huomata, miten ihmeellisesti
Jumala omistaan huolehtii. Lähetystyö on Herran työtä, ei ihmisten, ja siksi Jumala itse pitää siitä
huolen.
Käännös- ja opetustyötä tehdään seuraavissa Afrikan maissa:
Kenia
Ruanda
Tansania
Togo
Burkina Faso
Benin
Kamerun
Guinea
Norsunluurannikko
Uganda
Sambia
Sudan
Somalia
Zimbabwe
Kongo (Brazzaville)
Madagaskar
Kongon Demokraattinen Tasavalta

LHF-Africaa tukevat tahot
Viime aikojen taloudelliset mullistukset ovat näkyneet myös lähetysrintamalla. Lutheran Heritage
Foundation Yhdysvalloissa toimii pelkästään lahjoitusten varassa. Viime aikoina sen saama tuki on
vähentynyt tuntuvasti. Mm. tästä syystä Afrikkaan tulleen tuen määrää on jouduttu leikkaamaan
huomattavasti. Leikkaus on niinkin raju kuin 70% edellisen vuoden tuesta.
Tämä ei voi olla näkymättä Afrikan päässä. Mayn perhe on joutunut
kysymään, loppuuko työ ennen kuin se edes alkoikaan. Mitä käy kaikille
niille käännettäville kirjoille, niille opetusmatkoille, ja niille orastaville
kirkoille ympäri Afrikkaa? Kuka huolehtii somalityöstä? Tästä johtuen
Mayt lähettivät hätähuudon kysyäkseen, onko tätä työtä mahdollista
pelastaa.
Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys on vastannut tähän huutoon tuplaamalla lähetystukensa LHFAfricalle. Lisäksi Suomen Luther-säätiö on päättänyt olla mukana tukemassa tätä työtä. Näyttäisi
myös siltä, että eräät paikalliset Amerikkalaiset seurakunnat liittyvät tukijoukkoon syksyllä. LänsiSuomen Rukoilevaisten yhdistys toimii Mayn perheen lähettäjänä sekä Tiinan työnantajana. Näin
Suomessa on vain yksi taho hoitamassa byrokratiaa ja samalla Mayn perheellä on yksi selkeä osoite,
johon ottaa yhteyttä.
LHF-AFRICA
* Pääkeskus: Nairobi, Kenia
* Johtaja: James May
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LHF-African tuki
LHF Yhdysvalloissa on ottanut vastuulleen kirjojen painamis- ja jakelukustannukset. Lisäksi se
maksaa osan kiinteistä kuluista. Tällä hetkellä James May ei ole kenenkään palkkalistoilla. Tähän
ongelmaan toivotaan syksystä eteenpäin apua amerikkalaisilta paikallisseurakunnilta. Suomesta
vuorostaan maksetaan Tiina Mayn palkka, perheen vakuutukset ja lasten koulut. Loput rahat menevät
LHF-African kiinteiden kulujen peittämiseen.
Suomessa LHF-African tuki kanavoituu kahta reittiä. Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksellä on
lähetystili, johon kerätään tukirahat Mayn perheelle. Tilinumero on 521413–213013 ja viite 1232.
Kaikki tälle tilille ja tällä viitenumerolla tulevat rahat menevät lyhentämättöminä työlle. Ne Suomen
Luther-säätiön yhteisöt, jotka haluavat tukea tätä työtä, tekevät sen Luther-säätiön kautta. Säätiö
vuorostaan tilittää tukensa keskitetysti LSRY:lle.

Kriisivuosi 2010
Vaikka Suomessa tuen määrää on nostettu, on LHF-Africa edelleen taloudellisesti ahtaalla.
Kustannuksia on alettu karsia kaikesta mahdollisesta, mutta tämä vuosi tulee silti olemaan erityisen
haastava. Pakollisista tarpeista puuttuu yhä 56 000 euroa.
LHF-African käytössä oleva ainoa auto on käytännössä
loppuun ajettu. Se ei kestä syksyn loppuun. Lisäksi viime
vuonna on tehty joitain taloudellisia sitoumuksia, joita ei
voida lakkauttaa vielä tämän vuoden puolella. Yllä
mainittuun 56 000 euron summaan ei ole laskettu James
Mayn palkkaa. Tavoitteena on, että eräs amerikkalainen
seurakunta ottaisi sen syksyllä vastuulleen. Siihen asti
perhe yrittää pärjätä Tiinan palkalla.

Rukousaiheita
Lähetysrengas ei ole kuitenkaan luotu vain sitä varten, että saataisiin kerättyä rahaa. Resursseja toki
tarvitaan, että työ voisi jatkua – se on selvä. Kuitenkin lähetysrengasta tarvitaan ennen kaikkea sen
vuoksi, että ihmiset kantaisivat lähetystyön ja lähetystyöntekijät esirukouksissaan Jumalan eteen.
Vaikeat taudit, käärmeet lastenhuoneessa, putoamiset
lasiseinien läpi, vaarallinen liikenne, öiset rosvojoukot, kiivaat
muslimijoukot, poliittinen levottomuus, matkat maihin, joissa
ihmishenki on halpa, ja monet muut vaarat ovat jatkuvasti
läsnä. Sen lisäksi arkeen kuuluvat toistuvat sähkökatkokset,
vesikatkot, korruption aiheuttamat kiusat, turhautumiset työssä
tulevien takapakkien vuoksi ja huolenpito pienistä lapsista.
Perheenisän jatkuva matkustaminen maihin, joihin ei
välttämättä saa mitään yhteyttä, ja ylipitkät työpäivät
Nairobissa tuovat omat rasitteensa. Mm. näitä asioita saa jatkuvasti kantaa Herran eteen. Mayt
kertovat varmasti itse erityisistä rukousaiheista tulevissa lähetyskirjeissään.

Halullisten sielujen hengellisissä lauluissa lauletaan virressä otsikoituna Oikian rukouksen voima
näin:
Rukouksen kädell' alat'
taidamme myös Jesust' halat',
rukous on myös se tykki,
jolla tappaa vielä nytkin
oikia kristitty viholliset,
ulkonaiset, sisälliset.
(HSHL 103: 5)
Ihmiset, jotka ovat saaneet kokea, miten esirukoukset kantavat vaikeiden aikojen yli, ymmärtävät
rukouksen todellisen voiman. Näin ihmeellisen aseen on Jumala antanut seurakuntansa käyttöön.
Tätä asetta tulee käyttää rohkeasti ja ylenpalttisesti!
Mayn perheen matkaan siunaaminen
Mikäli Jumala suo, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
järjestää 16.-18. heinäkuuta perinteiset Kesäseurat
Laitilassa, Varsinais-Suomessa. Mayn perhe on tulossa
juhlille ja James on lupautunut puhumaan lauantaina.
Sunnuntaina on juhlamessu, jota seuraa päiväjuhla.
Samalla Mayn perhe siunataan lähetystyöhön. Luthersäätiön puolesta piispa Matti Väisänen on mukana
siunaamassa lähettiperhettä työhön. Kesäseuroista saa
lisätietoa
joko
yhdistyksen
internet-sivuilta
tai
allekirjoittaneelta.
Olet lämpimästi tervetullut juhlille!
Siunattua kevään jatkoa toivottaen,

Tuomo Simojoki
Lähetysrenkaan yhdyshenkilö
Herra, kuinka suuret ja monet ovat sinun käsialas? Sinä olet kaikki taitavasti säätänyt, ja maa on
täynnä sinun tavaraas. Tämä meri, joka niin suuri ja lavia on, siinä epälukuiset liikuvat, sekä pienet
että suuret eläimet; Siellä haahdet kuljeskelevat: siinä valaskalat ovat, jotkas tehnyt olet,
leikitsemään hänessä. Kaikki odottavat sinua, ettäs heille antaisit ruan ajallansa. Koskas heille
annat, niin he kokoovat: koskas kätes avaat, niin he hyvyydellä ravitaan. Jos sinä kasvos peität, niin
he hämmästyvät: koska sinä otat heidän henkensä pois, niin he hukkuvat, ja tomuksi tulevat jälleen.
Sinä lähetät ulos henkes, niin he luoduksi tulevat, ja sinä uudistat maan muodon. Herran kunnia
pysyy ijankaikkisesti: Herra iloitsee töissänsä. Hän katsahtaa maan päälle, niin se vapisee: hän
rupee vuoriin, niin ne suitsevat. Minä veisaan Herralle minun elinaikanani, ja kiitän minun
Jumalaani niinkauvan kuin minä olen. Ps. 104: 24-33
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