
Välähdyksiä lähetyskentältä: Uskonperintömme 
levittäminen
 

Luterilaisen jumalanpalveluksen musiikki
Last August, Liturgies et Cantiques Luthériens (the French Lutheran hymnal) was introduced to the Viime 
elokuussa Liturgies et Cantiques Lutheriens (ranskankielinen luterilainen virsikirja) esiteltiin Kongon 
luterilaiselle kirkolle. Olen henkilökohtaisesti kouluttanut monia kongolaisia seminaarin opiskelijoita ja 
minulla on kiinteä yhteys kirkon presidentin, pastori Joseph Tchbinda Mavoungoun kanssa. Teimme yhdessä 
suunnitelman luterilaisten virsien ja liturgian esittelemisestä ja levittämisestä ranskankielisessä Länsi-
Afrikassa tämän upean uuden virsikirjan avulla.

Ensimmäinen askelemme oli kutsua Amerikasta monitaitoinen kirkkomuusikko avuksi luterilaisten virsien 
opettamiseen ja näyttämään kuorolaisille kuinka nuotteja luetaan. Etsimämme muusikko on lahjakas 
kanttori, Phillip Magness. Koska kongolaiset ovat poikkeuksellisen lahjakkaita laulajia, osaksi meidän 
suunnitelmaamme muodostui ranskankielisten virsien esitteleminen äänitteiden avulla ympäri ranskankielistä 
Afrikkaa. Tällä tavoin toivomme saavuttavamme kaksiosaisen tavoitteemme: innostaa luterilaisten virsien 
kääntämistä paikallisille kielille ja käyttää perinteisiä sävelmiä terveen opin mukaisten tekstien levittämiseen.  

Ei ole kuitenkaan mahdollista opettaa vain luterilaisia virsiä vaan on opetettava myös luterilaista 
jumalanpalvelusta. Tähän opastukseen kuuluu sen tutkiminen, kuinka perinteinen liturgia eroaa nykyajan 
moderneista messuista ja millaisia suuntauksia on muissa protestanttisissa kirkoissa. Tämän me teimme 
opiskelemalla Raamattua ja käyttämällä Good News (Hyvä Sanoma) –aikakauslehteä sen tulkitsemiseen.

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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Nykyaikaisimmat jumalanpalvelukset korostavat sitä, mitä ihmisen 
pitää tehdä Jumalalle palvellakseen ja miellyttääkseen häntä. Tämä 
johtuu siitä, että hyvien tekojen katsotaan virheellisesti olevan 
askelia vanhurskauden saavuttamiseen, ainakin sen muodostumiseen 
tai muokkaamiseen. Luterilainen jumalanpalvelus korostaa sitä, 
mitä Jumala tekee ihmiselle parantaakseen ja puhdistaakseen 
meidät synnistä. Ihmiskunta on hengellisesti sairas ja kykenemätön 
miellyttämään Jumalaa, ellei hän tule meidän luoksemme Sanansa 
ja sakramenttiensa kautta toteuttaakseen armotyönsä, jotta me 
tulemme vanhurskaiksi.

Missä tämä ero näkyy? Monissa Afrikan protestanttisissa kirkoissa jumalanpalvelus aloitetaan kirkumisella ja 
huutamisella ihmisten herättämiseksi ja heidän tunteittensa nostattamiseksi. Ylistyslaulut toistavat Jumalan 
suuruutta ja sitä, kuinka he ovat kirkossa ylistääkseen Häntä ja kertoakseen mitä he aikovat tehdä Jumalalle. 
Jumalan ylistäminen on hyvä asia, mutta painopiste on minun laulamisessani, minun ylistämisessäni, minun 
lupauksissani ja minun teoissani. Ainoa mitä etsitään on Hengen karismaattinen voima. Jumalan sanan voima 
kutistetaan pienimmilleen ja sakramentit torjutaan kokonaan.

Me opetamme heille, että luterilaiset sitä vastoin tulevat Jumalan 
eteen niin kuin Mooses ja Jesaja. Mooses peitti kasvonsa Jumalan 
edessä, koska hän pelkäsi (2. Moos. 3:6). Samoin Jesaja tullessaan 
Jumalan lähelle huusi: ”Voi minuani! Minä hukun, sillä minulla on 
saastaiset huulet ja, asun sen kansan seassa, jolla on saastaiset 
huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Zebaotin” 
(Jes. 6:5 Biblia). 

Lähestymistapa on siis täysin päinvastainen. Luterilaiset tulevat 
heikkoina kerjäläisinä. Me lähestymme Jumalaa kunnioituksella ja tietoisina omasta syntisyydestämme. Me 
emme kuitenkaan pelkää tuhoutumista, koska meillä on lupaus: ”Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, 
niin me petämme itsemme, ja ei ole totuus meissä. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on 
uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa, ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:8-
9 Biblia).  Tunnustettuamme syntimme kuulemme jumalallisen anteeksiantamuksen julistettavan meille niiden 
palvelijoitten kautta, jotka Jumala lähettää lampaittensa luo (Joh. 20:21-23). Sen jälkeen me laulamme kunniaa 
ja ylistämme Häntä siitä, ettei Hän tuhonnut meitä vaan pelasti ja puhdisti meidät. Joka viikko me teemme 
syntiä ja tarvitsemme tämän erikoislääkkeen uudelleen ja uudelleen.

Opetamme myös, ettemme lopeta tähän, koska me tarvitsemme 
lisää lääkettä kovaan sydämeemme ja taivaallista ravintoa 
ruokkimaan meidän sielujamme, jotta voimme elää tässä 
langenneessa maailmassa. Tämä seuraava annos lääkettä on 
Jumalan sanan lukeminen ja saarnaaminen, joka on elävää ja 
toimivaa eikä vain ohjekirja. Näinpä me luterilaisessa liturgiassa 
siirrymme tästä meidän Suuren Lääkärimme työstä kohti 
juhlapöytää, jonka hän kattaa meidän eteemme, ja jossa on vielä 
enemmän armoa ja rakkautta, anteeksiantamusta ja parantamista. 
He oppivat, että meidän liturgiamme opastaa meitä Hänen 
Sanastaan Hänen tosi ruumiiseensa ja vereensä. Se on puhtaan 

opin ja musiikin liitto, joka auttaa suuntaamaan meitä ja valmistamaan meidän sydämiämme ja mieliämme sen 
sijaan, että se vapauttaisi tunteet tai siirtäisi huomion pois rististä takaisin meihin itseemme.
Pitäähän meidän meitä kastettaessa, nauttiessamme Herran ruumista ja saadessamme synninpäästön olla 



sydämessämme varmat siitä, että Jumala todella Kristuksen 
tähden antaa meille anteeksi. Toisaalta Jumala sanan ja 
jumalanpalvelusmenojen kautta myös taivuttaa sydäntämme 
uskomaan ja ottamaan uskon vastaan, niin kuin Paavali 
sanoo: ”Usko tulee kuulemisesta”. Mutta samoin kuin sana 
tunkeutuu korviin kohdatakseen sydämen, samoin kohtaa itse 
toimitus silmät taivuttaakseen sydämen. Sanan ja toimituksen 
vaikutus on sama. Augustinus onkin sattuvasti sanonut 
sakramenttia näkyväksi sanaksi, koska silmät havaitsevat 
jumalanpalvelustoimituksen, joka on kuin sanan kuva ja ilmaisee 
samaa kuin sana. Kummankin vaikutus on sama (Augsburgin 
tunnustuksen puolustus XIII, 4-5).

… (sakramentit) eivät ole ainoastaan ihmisten kesken käytössä olevia tunnustautumisen merkkejä, niin kuin 
jotkut kuvittelevat, vaan pääasiassa merkkejä ja todisteita Jumalan meihin kohdistuvasta tahdosta, merkkejä, 
joita käyttäen Jumala taivuttaa sydämiä uskomaan (Augsburgin tunnustuksen puolustus XIII, 1).

Avaamalla virsikirjan me siis luemme, laulamme ja kuulemme selkeän sanoman, joka auttaa Jumalan 
antaman lääkkeen vastaanottamista. Hän ei tarvitse meidän jumalanpalvelustamme, mutta pitää tarkoin 
mielessään meidän pelastuksen tarpeemme ja tulee siksi meidän luoksemme jokaisena Herran päivänä 
Sanassa ja sakramentissa. PAINA TÄSTÄ [http://www.youtube.com/watch?v=MszNYrse-Oc], nähdäksesi 
tätä valmistamista ja opettamista, kun kongolaiset laulavat ”Toute Chair Fera Silence” saapuessaan Hänen 
taloonsa kunnioittaen Hänen läsnäoloaan. 

Kiitos kanttori Phillip Magnessin jatkuu työ tänäkin vuonna. 
Minua innostaa se, että tänä vuonna meillä on kaksinkertainen 
määrä osallistujia viikon mittaisessa seminaarissa viime vuoteen 
verrattuna. Enemmänkin tuli Good News – ja Raamattuopintoihin. 
Ei ollut kyse pelkästä numeroista, ikään kuin ihmisten suuri määrä 
olisi meidän tavoitteemme. Minussa herätti kunnioitusta se, 
että niin monet olivat tulleet huolimatta sen vaatimista suurista 
uhrauksista.

Vaikka nämä kristityt olivat köyhtyneitä, he saapuivat uskollisesti 
joka aamu kello 8.00 ja pysyivät klo 18.00 saakka, välittämättä 
siitä etteivät saaneet mitään palkkaa tai korvausta. He tulivat nälkäisinä oppiakseen mitä siunauksia Jumala 
on luvannut meille, kuinka me otamme ne vastaan, ja kuinka laulamme Hänen ylistystään. Sitä ylistystä, joka 
tuo Hänelle kunniaa kaikesta siitä, mitä Hän on tehnyt meidän puolestamme mieluummin kuin laulaisimme 
sanoen lupauksia, joita me ihmiset emme pysty pitämään yhtä päivääkään.

Kongon Brazzaville sijaitsee joen rannalla aivan vastapäätä Kongon demokraattisen tasavallan suurta 
pääkaupunkia, Kinshahaa. Kuultuaan konferenssista he pyysivät heti voisivatko he saada saman virsikirjan 
ja opettaa myös heidän kansaansa Good News (Hyvä Sanoma) –lehden avulla. Kerroin heille, että monet 
maat ovat pyytäneet samaa: Norsunluurannikko, Burkina Faso, Guinea, Burundi jne. Lupasin ottaa vakavasti 
heidän nälkänsä, heidän hartaan halunsa tulla ruokituiksi. Lupasin aloittaa rukoilemalla heidän puolestaan 
ja pyytämällä kannattajiamme liittymään rukoukseen, että Jumala valmistaisi heille keinon saada enemmän 
virsikirjoja, katekismuksia, Good News –lehtiä ja seminaareja. Herra armahda, Kristus armahda, Herra armahda. 
Voi miten runsas pelto odottaa istutettavaksi hedelmää, joka kypsyy meidän Vapahtajamme valon alla, 
Hengen hoitamana!

Jean-Louis, presidentti, past. Joseph Tchibinda 
Mavoungou, kanttori Phillip Magness ja Flore



PAINA TÄSTÄ[http://www.youtube.com/watch?v=21-
pruFLrbo&feature=share] ja TÄSTÄ  [http://www.youtube.
com/watch?v=NMHPigN0ups&feature=share] ja TÄSTÄ  
[http://roundunvarnishedtale.blogspot.com/2011/09/horla.
html] nähdäksesi hedelmää, joka on jo alkanut kypsyä 
Kongossa. Ajattelepa, että nämä virsikirjat on valmistettu ja 
toimitettu perille vain 12 dollarilla (noin 9 euroa). Jokaisella 
lahjalla Luterilaiset Afrikassa –järjestölle on todella 
merkitystä!

Afrikan uskonpuhdistus etenee
Valtava työ on lähes valmis ja odottaa jakeluaan. 
Milloinkaan Itä-Afrikan luterilaisen kirkon historiassa ei 
Tunnustuskirjoja ole ollut käännettynä kiswahilin kielelle. 
Kiswahili on maapallon puhutuin afrikkalainen kieli, jolla 

on 150 miljoonaa puhujaa. Sitä puhutaan laajalti Tansaniassa, Keniassa, Ugandassa, Ruandassa, itäisessä 
Kongon demokraattisessa tasavallassa, Burundissa, osissa Sansibaria, Sambiaa, Mosambikia, Malawia ja 
Komorien saaria. Pelkästään Tansaniassa on yli viisi miljoonaa luterilaista ja 3000 pastoria (ja ainakin 10.000 
evankelistaa) eikä heillä kuitenkaan ole koskaan ollut Tunnustuskirjoja omalla äidinkielellään.
 
Heillä on suuri rikkaus luterilaisessa virsikirjassaan, jossa 
on monia Gerhardtin, Lutherin, uskonpuhdistuksen ja jopa 
nykyajan luterilaisia virsiä sekä täydellinen valikoima liturgioita. 
Tämä ei kuitenkaan riitä vastaamaan helluntailaisten ja 
paikallisten kirkkojen asettamaan teologiseen haasteeseen. 
Meidän vihollisemme ampuu tulisia nuoliaan, jotka tulevat 
kysymyksinä ja syytöksinä, ja joiden tarkoitus on aiheuttaa 
hämmennystä ja sokaista ihmiset näkemästä Totuutta. 
Surullista on, etteivät luterilaisen kirkon johtajat usein kykene 
vastaamaan haasteisiin.

Ylistetty olkoon Kristus! Liittykööt enkelit laulamaan 
kanssamme iloisesti! Sillä hyvin pian heidät varustetaan 
raamatullisilla vastauksilla koskien pelastusta, anteeksiantamusta, vanhurskauttamista, Pyhää kastetta ja 
Herran ehtoollista. Hyvin pian heillä on luterilainen tunnustus omalla kielellään ja omissa käsissään. Todella 
vaarallinen ase!

Tunnustuskirjojen käyttöönottojuhla on suunniteltu pidettäväksi 20. Lokakuuta 2011 Tansanian Moshissa. 
Kirkon johtajat on pyydetty kaikista ympäröivistä maista tuona päivänä tilaisuuteen, jossa kiswahilinkielinen 
Tunnustuskirja otetaan Kristuksen kirkon käyttöön opettamaan puhdasta oppia, selkeää oppia, joka torjuu 

kaikki meidän vihollisemme hyökkäykset. Usein on suhtauduttu 
välinpitämättömästi jakeeseen, joka kuitenkin on Jumalan sanan 
suora käsky: ”Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin 
soveliaat” (Tit 2:1 Biblia).

Tämä valtaisa hanke alkoi pastori, tohtori Robert Preusin Afrikan 
vierailun jälkeen vuonna 1994, jolloin hän opetti luterilaista 
oppia ja lainasi usein Tunnustuskirjoja. Kuulijat olivat hyvin 
kiinnostuneita ja kysyivät jatkuvasti: ”Mikä on tämä kirja, joka 
opettaa uskoa näin kirkkaasti?” Tohtori Preus nimitti pastori Anssi 
Simojoen, pitkäaikaisen Afrikan lähetystyöntekijän, koordinoimaan 
Tunnustuskirjojen kääntämistä heidän kielelleen.

Käyttöönoton suunnittelukokous

Kappeli käyttöönottojuhlaan

Past., tri Robert Rahn (LHF), past., tri Anssi Simojoki, 
past. Ablert Mongi, past. James May



Missä Jumalan sanaa saarnataan, otetaan vastaan eli 
uskotaan ja missä se tuottaa hedelmää, sieltä ei varmasti 
pyhä ristikään ole kaukana. Kenenkään ei pidä kuvitella, 
että saisi olla rauhassa, vaan hänen on varauduttava 
siihen, että joutuu jättämään alttiiksi kaiken, mitä 
omistaa maan päällä: omaisuuden, kunnian, kodin ja 
konnun, vaimon, lapset ja oman elämänsä… Se merkitsee 
peräänantamatonta kärsivällisyyttä – millaisia hyökkäyksiä 
sitten osaksemme tuleekin – ja altista luopumista siitä, 
mikä otetaan meiltä pois (Iso katekismus III, 65-66). 

Vuodesta 1996 lähtien Luterilainen perintösäätiö 
(Lutheran Heritage Foundation) on koettanut auttaa sen 
tekemisessä, mutta se ei ole ollut helppoa. Huolimatta 
tohtori Simojoen pitkästä ja epäitsekkäästä työstä 
tämän hankkeen hyväksi, oli vielä työtä tekemättä hänen jäädessään eläkkeelle, ja minut kutsuttiin 
palvelemaan hänen paikallaan. Näytti siltä, että aina kun tapahtui edistymistä, seurasi jonkinlainen takaisku 
tai hyökkäys, joka esti etenemisen. Jopa suunnitellessamme juhlaa kiswahilinkielisten Tunnustuskirjojen 
käyttöönottamiseksi ja saamiseksi pastorien käsiin, esteitä on ilmennyt ja meidän vihollisemme tulinuolet 
lentävät yhä meitä kohti. Siksi meidän vilpitön pyyntömme on, että rukoilisitte puolestamme, lähetystyön 
puolesta ja sen puolesta, että voimme varustaa kristittyjä selkeällä opilla, jotta he voivat tietää tarkasti, mitä 
Kristus on luvannut verrattuna siihen, mitä ihminen on vehkeillyt.

Luterilaiset Afrikassa –järjestön tehtävä on opastaa Afrikan kristittyjä uskon opettajiksi. Toisin sanoen 
meidän tavoitteemme on varustaa pastoreita ja seurakunnan johtajia opettamaan selkeää oppia ja 
ojentamaan niitä, jotka vastustavat sitä. Tällä tavoin kristittyjä ei enää saa käännytettyä ja hämmennettyä 
väärällä opilla, joka johtaa heidät pois uskosta ja Kristuksen lahjojen lupauksista riippuvuuteen omista teoista, 
omasta uskosta ja omasta teologiasta.

Ja hän on pannut muutamat apostoleiksi, muutamat prophetaiksi, muutamat evankelistaiksi, muutamat 
paimeniksi ja opettajiksi. Pyhäin täydellisyyteen, palveluksen työhön ja Kristuksen ruumiin rakennukseen, 
siihenasti kuin me kaikki tulemme uskon ja Jumalan Pojan tuntemisen yhteydessä täydeksi mieheksi, Kristuksen 
täydellisen varren mitan jälkeen: Ettemme silleen lapset olisi, jotka horjuisimme ja kaikkinaisilta opetuksen 
tuulilta vieteltäisiin, ihmisten koiruuden ja kavaluuden kautta, jolla he meitä käyvät ympäri, saadaksensa pettää 
(Ef. 4:11-14 Biblia).

Teidän Kristuksessa, 
Rev. James May, Jr.
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