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Lähetyshiippakunnan lähetystyön 
perustehtävä on evankeliumin julistus 

ja opetus luterilaisten seurakuntien 
syntymiseksi ja vahvistumiseksi.

MIKSI teemme?
-Jeesuksen käskystä 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaik-
ki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 
loppuun asti. (Matt. 28:19-20)

MITÄ teemme?
 - Samaa työtä kuin kotimaassa
Perustamme ja tuemme luterilaisia seurakuntia 
lähellä ja kaukana.

MITEN teemme? 
- Yhteistyössä
Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa, 
jotka jakavat saman työnäyn.

Yhteystietoja:
Kenttävastaava Tuomo Simojoki
tuomo.simojoki@lhpk.fi
Puh. 050 566 3411

Lutherans in Africa
James May
PO Box 521
Karen 00502
Nairobi, Kenia



MIKÄ keskus?
Kenian Nairobiin rakennettava lähetyskeskus, jossa 
opetetaan afrikkalaisille papeille syvällistä luteri-
laista teologiaa ja käännetään peruskirjallisuutta 
seurakuntien käyttöön. 

MISSÄ mennään?
Lähetyskeskuksen tontti on ostettu ja aidattu. Siellä 
on sähkö ja juokseva vesi. Keskuksen päärakennus 
on jo valmiina. Piirrokset ovat valmiina 15 raken-
nukselle, joita rakennetaan yksi kerrallaan.

TULEVAISUUS
Kaunis ja toimiva lähetyskeskus, jossa opiske-
lee pappeja lukuisista Afrikan maista. He asuvat 
keskuksella perheineen. Lapset käyvät keskuksella 
koulua ja vaimot saavat myös opetusta. Lähettiper-
heitä on vain muutamia ja afrikkalaisilla on isoin 
rooli toiminnasta.

Lähetyskeskus

LHPK:n rooli
Lähetyshiippakunnan seurakunnat ja  
seurakuntalaiset keräävät varoja lähetyskeskuksen 
rakentamista varten. Lisäksi Lähetyshiippakunnan 
papit tulevat pitämään lähetyskeskuksessa  
opetusseminaareja.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
• Lutheran Heritage Foundation  
   www.lhfmission.org
• Lutherans in Africa  
   www.lutheransinafrica.com
• Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry  
   www.rukoilevaisuus.com

Mitä voin TEHDÄ?

• Rukoilla työn puolesta
• Tukea kuukausittain tai kertalahjoituksena 
• Lähteä vapaaehtoiseksi
• Kertoa muille tästä projektista

KUKA tekee?
Tällä hetkellä työtä tekee pastori James May ja  
vaimonsa Tiina, joilla on lapset Maggie, Tristan, 
Sarai, Sofia, Jonas ja Matthew. James May kiertää  
eri maissa perustaen paikallisia käännöstiimejä ja 
opettaen näitä käännöstyöhön. Opetukseen kuuluu 
olennaisena, miten näitä luterilaisia kirjoja tulisi 
hyödyntää ja mikä on niiden keskeinen opillinen 
sisältö.

MIKSI keskus?
Nyt menee paljon aikaa matkustamiseen. Koska 
maita on paljon, tulee opetuskertoja kunkin maan 
kohdalle vain harvoin. Opetukset ovat ajallisesti 
rajallisia. Työn tehostamiseksi on järkevämpää, että 
papisto ympäri Afrikkaa tulee keskukselle  
pitkäaikaiseen opetukseen. Opetuksen ohessa papit 
voivat tehdä ohjatusti käännöstyötä.


