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Rankkasateiden keskeltä terve! Olemme 
muuttaneet. Asumme tätänykyä 
keskuksemme yläkertaa jakaen alakerran 
keittiötilat työläistemme kanssa. Ennen 
muuttoa olin kovinkin varautunut tästä 
järjestelystä, mutta ei tämä toistaiseksi 
ole sen hassumpaa ollut. Omat 
haasteensa luonnollisesti tuo perheen 
yksityisyyden rajoittuminen, mutta 
sosiaalinen vuorovaikutus on ollut 
kovasti palkitsevaa. Lapset erityisesti 
iloitsevat hetkistä, jolloin voivat olla 
tekemisissä työntekijöiden kanssa ja 
uskoisin, että olen onnistunut 
rajoittamaan heidän liikkumistaan siinä 
määrin, ettei heistäkään ole ollut haittaa 
muille. 
 
Olemme eläneet täällä eräänlaista 
vuoristorataa: pohjalla tulee vastaan 
hankalaakin hankalampia asioita, mutta 
välillä sitten päästään ylämäkeenkin. 

Yksi noista kohokohdista oli Jamesin jatkotyöluvan saaminen pitkän taistelun jälkeen. 
Tulimme huomaamaan, että työluvan myöntämisen estämiseksi heitti kapuloita rattaisiin 
parikin eri tahoa. Jos lupa olisi todella jäänyt tulematta, olimme kehitelleet 
varasuunnitelmia tulevaisuuden varalle. Mietimme, olisiko tässä nyt sopiva väli lähteä 
työstämään Jamesin tohtorin tutkintoa esimerkiksi Tansaniaan. Myös Sambian suunnalta 
kokeilimme, josko sieltä löytyisi seuraava avoin ovi paikallisen seminaarikoulun 
opettajana samalla tietenkin jatkaen LHF-Afrikan työtä mahdollisuuksien mukaan. 
Kiitollisina otimme vastaan Jumalan tarjouksen pysyä Keniassa jatkoluvan saapuessa 
paria päivää ennen edellisen vanhentumista. Kaikki muuttotouhut, lasten koulujen 
etsiminen, LHF:n työläisten tyhjän päälle jättäminen ja uuteen ympäristöön asettuminen 
kun tuntuivat äkkiä ajateltuna vaikeilta asioilta. 
 
Viime viikkoina olemme kiemurrelleet jälleen vuoristoradan pohjamutkissa. Aiempi 
työntekijämme, joka “päästettiin” työstään lähes kaksi vuotta sitten, haastoi LHF-Afrikan 
oikeuteen. Aivan päivänselvästä asiasta on kuukausien mittaan kehittynyt melkoinen 
sotku Kenian lahjuksia nauttivassa oikeuslaitoksessa, ja pariin otteeseen keskuksemme 
portilla ovat väijyneet huutokauppaajat, joiden työmääräykseen kuuluu kaikkien 
tavaroiden anastaminen. Asianajajamme, meitä tarmokkaasti auttavan työläisemme 
pastori Samwel Atungan ja Jamesin (silloin kun hän sattuu olemaan tauolla matkoiltaan) 
useiden päivien ja iltatuntien viettäminen eri oikeusistuimissa on aina tuonut lisää 
armonaikaa, jolloin on ollut mahdollista puhkoa uusia porsaan reikiä, ettei tavarat ihan 
vielä lähtisi kävelemään. Lisäjännitystä asiaan on tuonut se, että kaikki meidänkin 



tavaramme ovat autoja myöten nyt täällä 
keskuksella! Olen kuullut, että huutokaupan 
kaverit ei juurikaan piittaa, vaikka miten 
vakuuttaisin, että tämä piano on miun, älä ota… 
Välillä olemme olleet ihan hilkulla muuttaa 
perheellä toiseen osoitteeseen. Kerran tilasimme 
jo muuttoautonkin ja järjestelimme piha-aidan 
korjausta uudessa paikassa koirien takia. Mutta 
silloin tähän oikeushommaan tuli viimetipassa 
sellainen muutos, että asianajaja lupasi, että ei se 
ulosotto ainakaan taas muutamaan hetkeen tule. 
Eli taas pari päivää saimme hengitellä pikkuisen 
vapaammin. Viime kerralla huutokauppafirman 
kavereiden tullessa, saimme ruodittua asian siihen 
kuntoon, että aloimme osamaksuin maksamaan 
ex-työntekijämme vaatimaa summaa. Ei siinä 
oikein muu pelastanut. Mutta katsotaan nyt vielä, 

mitä tuleman pitää, jos saamme sellaisen tuomarin, jota ei ole vielä lahjottu, kuulemaan 
tapauksemme. 
 
Vajaa kuukausi sitten iloitsimme uuden kodin, työkeskuksen ja kappelin löytämisestä. Se 
oli hyvällä alueella, halpa, ja täysin toimiva ratkaisu siihen saakka, kun enemmän varoja 
oman ostamiseen olisi kasassa. James riemuitsi stressin vähentymisestä 
asumisjärjestelyjen suhteen, ja näytti kuin pitkän pimeän tunnelin päästä todellakin 
alkaisi valo kajastaa. Allekirjoitimme vuokrasopimuksen ja valmistauduimme 
muuttamaan keskukselta vain viikko tänne siirtymisen jälkeen. Sitten tuli puhelinsoitto, ja 
tarinan mukaan talon omistajalle oli ilmaantunut ongelmia lain kanssa eikä hän 
voinutkaan vuokrata taloa meille. Toisen legendan perusteella esteeksemme koitui väärä 
ihon väri. Omituista asiassa oli se, että taloa mainostettiin erittäin tunnetussa lehdessä, 
joka ilmoittaa vuokrattavista ja myytävistä kiinteistöistä. Diili ei ollut myöskään 
pelkästään talon omistajan hoidossa, vaan sitä oli järjestämässä kunnon 
asunnonvälitysfirma. Täytyy tunnustaa, että asioiden mennessä yksi toisensa jälkeen 
pieleen, alan ehkä liiankin kärkkäästi epäillä salaliittoa…  
 
MUTTA Herran työ jatkuu kauttamme 
siinä minkä näiltä ylimääräisiltä 
kiusanteoilta ja niiden luovimiselta 
ehdimme. James oli hiljattain Kongon 
Demokrattisessa Tasavallassa opetta-
massa. Aika monta reissua on miehellä 
kalenterissa näiden parin kuukauden 
aikana, ennen kuin suuntaamme kesäksi 
Yhdysvaltoihin levittämään tietoisuutta 
LHF-Afrikan ja LIA:n tekemästä työstä ja 
toivon mukaan myös hieman 
lomailemaan! Kun hyvä hetki tarjoutuu, 



niin rukoilettehan meille voimia ja selvää näkyä siitä, että itse Jumala taistelee 
puolestamme kaikissa koitoksissa. Rukoilemme johdatusta, että toimisimme hänen 
tahtonsa mukaan, ja vaikka meillä on omat mielipiteemme siitä, miten asioiden tulisi 
mennä, Jumalalla voi olla erilaiset suunnitelmat. Ei siis syytä kiukutteluun tai hätäilyyn. 
Monet tiukimmista tilanteista ovat nousseet pintaan juuri kun James on ollut reissussa. 
Tämä on ollut hankalaa itselleni, koska mieluiten piiloutuisin hänen suojelevien 
hartioiden taakse ja luottaisin, että hän kyllä keksii keinot kohtilentävien nuolien 
pysäyttämiseksi. Mutta vielä vaikeampaa se on ollut Jamesille, kun hän ei ole voinut 
seisoa tulilinjalla perheensä edessä. Näitäkin asioita voi huokailla hyvän Isämme 
suuntaan! 
 
Kun Amerikankin taholta tuntuu vastatuuli puhaltavan myötätuulta useammin, minulle on 
koitettu oikein rautalangasta vääntää, ettei täällä omin voimin pysty pitkälle räpiköimään. 
Liikuttuneena olen laulanut mielessäni ja öisinkin herännyt mahtavan Jumala ompi 
linnamme –virren sanojen kaikuun. Kerrassaan hieno ja monilta osin meidänkin 
tilanteisiin lohtua tuova virsi! Koitin valita, mikä säe olisi paras tähän liitettäväksi –
kaikki olivat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jumala ompi linnamme 
ja vahva turva aivan, 
on miekkamme ja kilpemme 
ajalla vaaran, vaivan. 
Se vanha vainooja, 
kavala, kauhea, 
on kiivas, kiukkuinen  
ja julma, hirmuinen. 
Vain Herra hänet voittaa. 

2. On turha oma voimamme  
vääryyden valtaa vastaan. 
Me turman vallat voitamme 
Herrassa ainoastaan. 
Hän, Kristus, kuningas, 
on voitonruhtinas, 
lyö joukot helvetin, 
ne tallaa jalkoihin 
ja voiton meille saattaa. 



3. Jos täyttyisikin maailma 
nyt valheen enkeleistä, 
niin pimeys ei voittoa 
kuitenkaan saisi meistä. 
Ne olkoot raivoissaan 
ja syöskööt kiukkuaan. 
Nyt valheen vallat on 
jo saaneet tuomion. 
Ne yksi sana kaataa. 

4. Se sana seisoo vahvana, 
ne ei voi sitä kestää. 
Kun kanssamme on Jumala, 
ken meiltä voiton estää? 
Jos veis he henkemme, 
osamme, onnemme, 
ne heidän olkohon, 
vaan meidän iät on 
Jumalan valtakunta. 

 
Vielä yksi ylämäkimaininta tähän positiiviseksi lopuksi : Meidän Maggie ja Tristan 
sekä Maria ja Brian konfirmoitiin pääsiäissunnuntaina lähes kaksi vuotta jatkuneiden 
katekismustuntien ja kuuden pääkohdan ulkoaoppimisen päätökseksi! 
Siunausta teidänkin eloonne toivottaa perhe May 
 
 

Lutherans In Africa – Luterilaiset Afrikassa 
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON OPETTAJIKSI 
Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity omaa tuottoa tavoittelemattomana 
organisaationa. Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työntekijöiden 
valmistamista elonkorjuuseen, vieraile www.lutheransinafrica.com 
lähettääksesi lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:  
 
Lähetystilin Numero: OP 521413-213013 
Viitenumero: 1232 
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