
Välähdyksiä lähetyskentältä: Varmuuden tuoma 
lohdutus 

Kuinka voi tietää? 
Kun usein Afrikassa, matkamme Kongon demokraattiseen tasavaltaan oli kärsivällisyyden oppitunti ja lumoava 
mahdollisuus tarkkailla ihmisten oloja. Afrikassa ei koskaan tiedä, mitä tulee näkemään. Ja se mitä kuulee, pitää 
usein mielenkiinnon yllä. 

Ajaessamme tällä kertaa yötä myöten pidimme satunnaisia taukoja. Tämä teki todennäköisesti hyvää ilmeisen 
uneliaalle kuskillemme, joka nuuhki jotakin muovipullosta. Yksi pysähdyksistämme oli tullikopilla, jossa 
kuljettajamme oli halukas saamaan ajantasaista tietoa siitä, mitä hänen profeettapastorinsa oli saarnannut 
hänen poissa ollessaan. Huomatkaa, että tämä tapahtui noin kello 1.30 yöllä! 

Tullivirkailija hyppäsi ulos kopistaan ja hölkkäsi automme rinnalla, 
jotta voisi kertoa kuskillemme, mitä pastori oli opettanut: ”Hyvin 
harvat ihmiset ovat oikeita kristittyjä. Oikean kristityn tuntee vain 
hedelmistään. Siksi meidän on muutettava elämämme ja tehtävä 
hyviä tekoja tai muuten emme koskaan pääse taivaaseen”. 

Kuljettajamme veivasi ikkunan kiinni ja hänen ilmeensä vakavoitui: 
“Olenko minä tarpeeksi hyvä?”, hänen täytyi kysellä itseltään. 

Tällaisesta tekojen vanhurskauden teologiasta keskusteltiin usein 
viikon aikana, kun opetimme luterilaisesta liturgiasta, virsistä ja 



kasteesta veljillemme ja sisarillemme Kongon Demokraattisen Tasavallan tunnustuksellisessa luterilaisessa 
kirkossa.

Näin ollen se vanhurskaus, jonka Jumala sulasta armosta lukee uskolle ja uskoville kuuluvaksi, on Kristuksen 
kuuliaisuus, kärsimys ja ylösnousemus; hän on meidän sijastamme täyttänyt lain ja maksanut hyvityksen 
synneistämme. Kristus ei nimittäin ole ainoastaan ihminen vaan Jumala ja ihminen yhtenä jakamattomana 
persoonana. Hän ei siis myöskään ollut lain alainen, yhtä vähän kuin hänen olisi oman persoonansa puolesta 
tarvinnut kärsiä ja kuolla; hänhän on lain herra. Se Kristuksen kuuliaisuus, joka luetaan meille vanhurskaudeksi, ei 
siis ilmennyt vain kärsimyksessä ja kuolemassa, vaan myös siinä, että hän vapaaehtoisesti, meidän edustajanamme 
tuli lain alaiseksi ja kuuliaisena täytti lain. Tämän täydellisen kuuliaisuuden perusteella, jota Kristus on aktiivisesti ja 
passiivisesti, elämässä ja kuolemassa osoittanut taivaalliselle Isälleen meidän sijaisenamme, Jumala antaa syntimme 
anteeksi, pitää meitä täydellisesti vanhurskaina ja lahjoittaa meille iankaikkisen autuuden (Tunnustuskirjat, 
Yksimielisyyden ohje 3:14-16). 

Kiitos Jumalalle puhtaasta opista, joka opettaa meille, että usko tulee Elävän Sanan kuulemisesta ja 
sakramenteissa, että meidän pelastuksemme tulee sen kautta, että meidät on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen! Ylistetty olkoon Kristus, että hänen vanhurskautensa on luettu meidän hyväksemme eikä siis 
voi epäillä meidän anteeksiantamustamme ja pyhyyttämme! 

Esimerkki opetuksesta 
Ensimmäinen kysymys Hyvä Sanoma (Good News) –lehden 
jumalanpalvelusnumerossa on: “Millainen jumalanpalvelus miellyttää Jumalaa?” 

Usein elämässämme me menemme jonnekin TEKEMÄÄN jotakin. Menemme 
töihin, ostoksille, harjoituksiin tai kouluun. Me vertaamme kirkossa käymistä 
enemmän näihin paikkoihin kuin lääkärissä, ravintolassa tai konsertissa 
käymiseen. Tämä on valitettavaa, sillä Kirkko ja Herran päivä luotiin meitä 
VARTEN. Meitä ei luotu siksi, että olisi jokin sunnuntain “esiintyminen”. Joskus 
kirkosta tulee niin stressaava ettemme edes halua mennä sinne, koska se vaatii 
meiltä niin paljon: kunnolla pukeutumista, lasten käyttäytymistä ja yrittämällä 
itse käyttäytyä parhaalla tavalla kaikkien “kirkollisten” ihmisten edessä. 

Minun mielijakeeni Raamatussa on Room. 5:8: “Mutta Jumala ylistää 
rakkauttansa meidän kohtaamme, että kuin me vielä syntiset olimme, on 
Kristus meidän edestämme kuollut” (Biblia). Tätä samaa rakkautta Jeesus osoittaa meille sunnuntaisin - ja itse 
asiassa viikon jokaisena päivänä. 

Jumala ei järkyty ellet pukeudu pyhäpukuusi tai lapseni meluavat liikaa. 
Ainoa välttämätön asia on tulla, jotta Herra voi palvella sinua ja julistaa 
sinulle monet lupauksensa paranemisesta, anteeksiantamuksesta, 
elämästä ja pelastuksesta, joka on varattuna sinulle. 

Ja hänellä oli sisar, joka kutsuttiin Maria, joka myös istui Jesuksen jalkain 
juureen ja kuulteli hänen puhettansa. Mutta Martta teki paljon askareita 
palvellen heitä; hän tuli ja sanoi: Herra, etkös tottele, että minun sisareni 
jätti minun yksin askaroitsemaan? Sano siis hänelle, että hän minua 
auttais. Niin Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Martta, Martta, paljon sinä 
suret ja pyrit. Vaan yksi on tarpeellinen: Maria on hyvän osan valinnut, 

joka ei häneltä pidä otettaman pois (Luuk. 10:39-42, Biblia). 



Jeesus ei suinkaan vie sinulta pois noita lupauksia, jos teit pahoja asioita viikon aikana tai jollet ole hyvällä 
tuulella. Pikemminkin päinvastoin. Hän tulee siinä aikomuksessa ja tarkoituksessa, että saisi panna nuo asiat 
kuntoon syntien anteeksiantamuksen kautta. 

Näemme tämän jumalanpalveluksen aineksista. Emme keskity siihen, mitä teemme 
palvellaksemme Kolmiyhteistä Jumalaa. Ei, vaan painopiste on siinä, kuinka meidän 
Kolmiyhteinen Jumalamme tulee luoksemme ja palvelee meitä! Näemme ja kuulemme 
tämän sanan palveluksesta: 

Milloin ikinä Jumalan sanaa puhutaan, saarnataan, kuunnellaan, luetaan tai 
mietiskellään, silloin pyhittyy ihminen, päivä tai teko, ei sen tähden, että tätä kaikkea 
ulkoisesti toimitetaan, vaan sanan tähden, joka meidät kaikki pyhittää  (Tunnustuskirjat, 
Iso katekismus I:92). 

Näemme ja kuulemme tämän sakramentin toimittamisessa: 

Kristus itse näet sanoo näin: “Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat”. Hän tarkoittaa niitä ihmisiä, joita 
synti, kuolemanpelko sekä lihan ja Perkeleen kiusaukset vaivaavat ja rasittavat. Jos siis mielesi on raskas ja tunnet 
heikkoutesi, mene luottavaisin mielin ehtoolliselle ja anna sen virvoittaa, 
lohduttaa ja vahvistaa itseäsi  (Tunnustuskirjat, Iso katekismus V:71-73).

Näemme ja kuulemme tämän myös luterilaiseen liturgiaan sisältyvästä 
Elävästä Sanasta. Ja näemme ja kuulemme sen luterilaisissa virsissä. 
Nämä ovat todella erilaisia kuin useimmat “laulut”, joita nykyisin lauletaan 
kirkoissa, koska meidän virsissämme ei tehdä katteettomia lupauksia 
itsensä kohentamisesta ja tulemisesta paremmaksi ihmiseksi. Meidän 
syntisen luontomme takia emme voi täyttää tällaisia lupauksia. Sen sijaan 
luterilaiset virret käyttävät suoraan Raamatun sanoja, niin kuin psalmissa 
51:10-15 (Biblia) todetaan: 

Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja anna minulle uusi vahva henki. 
Älä heitä minua pois kasvois edestä, ja älä minulta ota pois sinun Pyhää Henkeäs. 
Anna minulle taas sinun autuutes ilo, ja sillä hyvällä hengelläs tue minua. 
Minä tahdon väärille opettaa sinun ties, että syntiset tykös palajaisivat. 
Päästä minua veren vioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni ylistäis sinun vanhurskauttas. 
Avaa, Herra, minun huuleni, että minun suuni ilmoittais sinun kiitokses. 

Viikon loppua kohti yhä enemmän ihmisiä tuli pyytämään luterilaisia virsikirjoja ja Hyvä Sanoma (Good News) –
lehtiä, jotka kertovat Jumalan upeista lupauksista ja siunauksista kaikille kansoille.

Kirkon kasvu –liikkeen arviointia 
Ihmiset, jotka ovat saaneet vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja 
anteeksiantamusta haluavat usein muidenkin voivan saada näitä siunauksia. 
Siksi monet etsivät tehokkaita tapoja “kirkon kasvamiseksi” (Church Growth). 
Afrikassa ulkomaalaiset yrittävät useimmiten tehdä tätä vastaamalla ihmisten 
aineellisiin ja lääkinnällisiin tarpeisiin. Pastori Pierre Stewart Keyalla, Kongon 
tunnustuksellisen luterilaisen kirkon piispalla ja hänen pastoreillaan on 
kuitenkin harras toive: Rakentakaa enemmän kouluja! 

He uskovat, että koulutus on avain tulevaisuuden muuttamiseen. He uskovat, että paras aika rakentaa perusta 
Jumalan sanalle on nuoruus, jotta he aina tietävät kenen puoleen kääntyä. Oli uskomatonta – ja nöyryyttävää – 



nähdä monia kouluja, jotka Afrikan luterilaiset ovat rakentaneet omin varoin. 
Kouluissa on kuitenkin suuri tarve jostakin olennaisesta, joka niistä puuttuu: 
kirjat. 

Lähes kaikki opetus on suullista, opettajat seisovat liitutaulun edessä. 
Opiskelijoilla on hädin tuskin vihkoa tai kynää. Silti pienet kaupungit toisensa 
jälkeen ja koulut toisensa jälkeen olivat täynnä lapsia, jotka toistivat 
Kymmentä käskyä, ymmärsivät ja tarttuivat niihin. Tämä on ihmeellistä, sillä 
heillä ei ole katekismuksia tai Raamattua. 

Lisäksi on tämänkaltainen Jumalan sanan harjoittaminen, mietiskeleminen ja siitä keskusteleminen tehokas 
apu Perkelettä, maailmaa, lihaa ja pahoja ajatuksia vastaan ... Et varmasti kykene torjumaan Perkelettä yhtä 
tehokkaasti kuin seurustelemalla Jumalan käskyjen ja sanojen kanssa, puhumalla niistä, laulamalla ja ajattelemalla 
niitä. Tämä on todella oikea vihkivesi ja ristinmerkki, jota hän pakenee ja jolla hänet saadaan karkotetuksi. 
(Tunnustuskirjat, Iso katekismus, esipuhe, 10). 

Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, 
jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumalan hyväksi 
näkee. Toisin sanoen Jumala vanhurskauttaa Kristuksen tähden eikä meidän 
ansiomme tähden ne, jotka uskovat, että heidät Kristuksen tähden otetaan 
armoon, jotta me uskon kautta saisimme luvatun Hengen (Tunnustuskirjat, 
Augsburgin tunnustus V:2-3). 

Piispa Keya osoittaa todella suurta viisautta ymmärtäessään tehokkaimman 
tavan kirkon kasvulle Afrikassa ja kaikkialla maailmassa. Voimavarat 
evankeliumin lupausten jakamiseen ja puhdas oppi ovat ne, joita tarvitaan 
avun, lohdutuksen, varmuuden ja Kristuksen rauhan tuomiseksi ahdistuneille 
sieluille. 

Teidän Kristuksessa 
Past. James E. May Jr 

Boman luterilaisen kirkon edessä piispa 
presidentti Keyan, hänen edeltäjänsä ja 
Paul Schulzin kanssa. 
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