
Viestejä lähetyskentältä: Jumalan sanan hedelmää 
Sambiasta
 

Sambiassa on kolme luterilaista kirkkoa. Suurin niistä on Keski-Afrikan luterilainen kirkko, jonka perusti 
WELS (Amerikan Wisconsinin synodi) vuonna 1953. Se toimii pääasiassa Malawissa ja itäisessä Sambiassa. 
Pienin ja nuorin on Sambian evankelis-luterilainen kirkko, jonka käynnisti Luterilainen maailmanliitto 
(LML). Sen nähdään tuoneen mukanaan Raamatun vastaista opetusta. Meidän tämänhetkinen 
yhteistyökumppanimme on Afrikan luterilainen evankelinen kirkko (LECA), jonka aloittivat kongolaiset. 
Tällä kirkolla on noin 35 seurakuntaa ja 4000 jäsentä, ja se on vallitsevana läntisessä Sambiassa.

Monet kongolaiset jättivät maansa ja asettuivat Sambiaan Mobutu Sese Sekon hallintokaudella. 
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA auttoi häntä vallan kaappaamisessa vuonna 1960. Hän oli 
kommunismin vastainen, mikä viehätti länsimaita. Samalla hän kuitenkin huolehti enemmän itsestään kuin 
kansansa hyvinvoinnista. Tunteettomasti Mobutu kavalsi yli viisi miljardia dollaria köyhtyneeltä maaltaan 
ja aiheutti suurta kärsimystä diktatuurinsa aikana. Hän myös tapatti lukuisia omia kansalaisiaan, jopa niitä, 
joiden vain epäiltiin asettuneen hänen politiikkaansa tai henkilöään vastaan. Monet pitävät häntä Afrikan 
korruptoituneimpana johtaja viimeisen 50 vuoden aikana.

Mobutun räikeät ja lukuisat ihmisoikeusrikkomukset johtivat siihen, että Yhdysvaltain hallitus veti häneltä 
pois vuosikymmeniä kestäneen valtavan taloudellisen apunsa. Vaikka Yhdysvaltain ulkoministeriö lopulta 
kieltäytyi myöntämästä hänelle viisumia, hänen henkilökulttinsa oli niin vahva, että merkittävät kristityt 
johtajat, kuten Pat Robertson, vakuuttivat auttavansa tätä “sankaria” huolimatta hänen vahingollisesta 
toiminnastaan. Hänen itsekkään ja raa’an hallintonsa päättyminen vihdoin vuonna 1997 ei kuitenkaan 
tuonut heti helpotusta, sillä Kongon demokraattinen tasavalta joutui seitsemän vuoden käymistilaan ennen 
kuin maahan saatiin vakaa hallitus. Tätä maata ovat repineet sota, ahneus ja sorto, ja se pysyy köyhänä 
huolimatta suunnattomista luonnonvaroistaan. Rukoilethan tämän maan ja sen kansan puolesta!

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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Kongolaisten kärsimykset ovat ilmiselvästi olleet suuria, 
mutta Jumala voi kuitenkin kantaa kärsimysten keskellä 
Elävän Sanan hedelmää. Hän käytti Sambian kongolaisia 
pakolaisia suloisen, suloisen evankeliumin julistamiseen 
ja luterilaisen uskon opettamiseen laumalleen siellä. 
1990-luvun lopulla työskenteli Luterilainen perintösäätiö 
(LHF) kongolaisen luterilaisen pastorin Ndaye Bwanyan 
kanssa Lutherin Vähän katekismuksen, Augsburgin 
tunnustuksen ja Lutherin Ison katekismuksen kääntämiseksi 
kongolaiselle tshiluban kielelle (noin kuusi miljoonaa 
puhujaa). Näiden kaikkien painos on nyt lopussa, mutta 
kongolaiset lukevat niitä edelleen ja jakoivat niitä muille 
muutettuaan Sambiaan. Läntisessä Sambiassa yksi 

pääkielistä on lunda. LHF tekee parhaillaan lundankielistä käännöstä Vähästä katekismuksesta, jonka 
ennakoidaan valmistuvan vuonna 2012.

Näin saapui Elävän Sanan puhdas oppi Sambiaan. Ylistetty olkoon Kristus!

Raamatullisen ja opillisen koulutuksen puutteen vuoksi on Elävän Sanan 
opetus seurakunnissa jäänyt kuitenkin hyvin heikoksi. Piispa Samson Kipaila 
(LECA) tunnisti tämän tarpeen ja kutsui Luterilaiset Afrikassa -järjestön 
(LIA) pitämään Lusakan evankeliseen raamattukouluun seminaarin, 
jossa koulutetaan pastoreita opettamaan Lutherin Vähää katekismusta. 
Rohkaistuin siitä, kun näin piispa Kipailan osallistumassa luennoille ja 
aktiivisesti tekemässä muistiinpanoja. Näinhän Lutherkin tajusi, ettei kukaan 
voi oikeastaan voi lopettaa olemista katekismusoppilaana!

Kurssi kestää yleensä kaksi viikkoa, mutta lukukaudesta oli jäljellä enää 
yksi viikko. Viikon lopussa piispa Kipaila valitti, että tähän saakka suurin 
osa pastoreista oli opettanut katekismusta vain lapsille. Tämä on ollut 
hukattu mahdollisuus, koska tämä kurssi auttoi heitä ymmärtämään, että 
sillä on suuri arvo kaikenikäisille uskoville! Hän myös kutsui LIA:n takaisin 
1) päättämään kurssin, 2) pitämään toisen seminaarin luterilaisesta liturgiasta ja johdannon Augsburgin 
tunnustukseen ja 3) hiomaan Vähän katekismuksen käännöstä lundaksi ja muilla kielillä.

Voit kuunnella hänen puhuvan pastoreiden kouluttamisen tärkeydestä tästä: http://www.youtube.com/
watch?v=PTALTZfZm7k.

Samalla kun työskentelimme oppiaksemme jakamaan puhdasta oppia niille, 
jotka haluavat ymmärtää Elävää Sanaa, meidän oppituntimme keskeytyivät 
joka päivä viereisen moskeijan rukoushuudoista, mikä on jatkuva muistutus 
käsillä olevasta tehtävästä. Islam on vähemmistöuskonto Sambiassa, mutta 
muslimit julistavat ja opettavat tarmokkaasti väärää oppiaan.

Valitettavasti suurin osa Sambian kristillisistä järjestöistä on ensi sijassa 
keskittynyt sosiaalisiin kysymyksiin, ja niinpä opillisissa asioissa vallitsee 
suuri hämmennys. Monet Jeesusta etsivät ihmiset heittelehtivät sinne tänne 
erilaisten evankeliumin esitysmuotojen välillä. Seurauksena siitä ovat monet 
liittyneet helluntaiseurakuntaan, jossa ei korosteta oppia, ja joka näin ollen 
siirtää heidän hämmennyksensä syrjään. Noissa kirkoissa ihmisiä opetetaan 
rukoilemaan aineellisten tarpeittensa ja toiveittensa puolesta ja puhumaan 
kielillä. Vaikka opillinen hämmennys on mennyt näiltä lampailta, heillä 



kuitenkin on ristiriita sen välillä, että he haluavat tuntea Herransa ja Vapahtajansa, mutta saavat opetusta, 
joka on kaikkea muuta kuin ristin sanomaa.

AKatekismusseminaarin jälkeen minua pyydettiin esittelemään LIA:n 
työtä kansainvälisessä tunnustuksellisessa luterilaisessa konferenssissa. 
Konferenssin aiheena oli “Evankeliumi on Jumalan voima” (Room. 1:16). 
Luterilaisia kirkon johtajia kaikkialta Afrikasta kutsuttiin pohdiskelemaan 
sellaisia aiheita kuin “laki ja evankeliumi”, “luterilainen lähetysteologia”, 
ja kuuntelemaan kuinka Jumalan sanaa levitetään eri maissa. LIA 
esitteli meidän toimintaamme kirkon työntekijöiden kouluttamisessa ja 
luterilaisen kirjallisuuden levittämisessä.

Kun jaoimme kokemuksia Pyhän Hengen työstä, jonka kautta hän 
lahjoittaa uskon Kristukseen ympäri Afrikan mannerta, tuli selväksi, että 
vaikka monet lampaat janoavat suloista, suloista evankeliumia, myös 
meidän vastustajamme on hyvin aktiivinen, niin kuin Luther muistuttaa 
meitä:

“Jos olemme kristittyjä, saamme siksi varmasti olettaa ja ottaa lukuun, että saatana kaikkine enkeleineen 
ja maailma ovat vihollisiamme. Ne tuovat meille kaikki mahdolliset vastoinkäymiset ja murheet. Sillä missä 
Jumalan sanaa saarnataan, missä se hyväksytään ja siihen uskotaan ja missä se tuottaa hedelmää, sieltä ei 
voi puuttua pyhä risti. Älköön kukaan ajatelko, että hänellä olisi rauha” (BOC, LC, III, 65).

Meidän yhteytemme oli kaksinkertaisen rikasta, kun Jumala antoi meidät toisillemme rohkaistaksemme 
toisiamme ja rukoillaksemme yhdessä.

Kun tarkastelet tätä pientä välähdystä Afrikassa, pyydämme sinua mukaan rukoilemaan Sambian 
luterilaisten pastorien puolesta, jotka kohtaavat puhtaan opin vankan opetuksen puutteen, mutta 
joiden myös pitää osoittaa islamin väärä oppi ja itse evankeliumin vääristymät. Pyydämme, että rukoilet 
tarvittavien voimavarojen, sekä kuljetusvarojen että materiaalin, jatkoseminaarien ja pyydettyjen 
katekismusten käännösprojektien puolesta. Pyydämme, että rukoilette myös uusia mahdollisuuksia LIA:lle 
ja muille veljille ja sisarille Kristuksen ruumiissa, jota luterilainen kirkko on, palvellaksemme piispa Kipailaa ja 
Luterilaista evankelista kirkkoa Afrikassa (LECA), jotta ristiinnaulittua Kristusta voitaisiin jatkossakin julistaa 
kautta Sambian.

Teidän Kristuksessa
Past. James May, Jr
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