
Jälleen yksi kesä on mennyt ja lasten on aika palata kouluun. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että palaamme opettamaan ja kouluttamaan pastoreita, evankelistoja, 
pyhäkoulunopettajia, diakonissoja ja muita kirkon työntekijöitä. Millainen on 
nälkä? Aikataulu on jo täynnä tammikuuhun 2014 saakka, ja odottamassa on 
käsiteltäviä pyyntöjä. Koulutuspyyntöjä on niin paljon, että minulta menisi kaksi 
vuotta vastata kaikkiin pyyntöihin. Tarve on valtava ja monet Afrikan luterilaiset 
ovat kiitollisia teidän rukouksistanne ja tuestanne.

Ennen kuin lähden kotoa pitämään seminaareja, on tarve kertoa kuluneista 
neljästä kuukaudesta. Kiireessä olen laittanut juttuja, kuvia ja videoita Facebookiin 
tai YouTubeen, mutta kaikki eivät käytä näitä. Ellet olet vilkaissut nettisivujamme 
äskettäin, kerrottakoon, että niitä on uudistettu ja niitä päivitetään uusilla tiedoilla. 
Katsopawww.lutheransinafrica.com. ”Tykkää” meistä myös Facebook-sivustolla 
”Lutherans in Africa”.

Välähdyksiä lähetyskentältä: Uskollinen 
saarnaaminen ja opettaminen

http://www.lutheransinafrica.com/
http://www.lutheransinafrica.com/
https://www.facebook.com/LutheransInAfrica
https://www.facebook.com/LutheransInAfrica


Kesä- ja heinäkuun aikana 
perheemme oli pääasiassa Suomessa 
esittelemässä lähetystyötä, 
tapaamassa sukulaisia ja ystäviä sekä 
nauttimassa upeasta 
vieraanvaraisuudesta. Esittelyjen 
päätarkoituksena oli kertoa tukijoille 
suunnitelmasta rakentaa 
koulutuskeskus. Tukijoiden mielestä 
tämä oli erittäin hyvä ajatus, koska se 
merkitsee syvempää koulutusta kirkon 
työntekijöille ja enemmän 
mahdollisuuksia kääntää katekismusta 
Afrikan monille kielille.

AFRIKKALAINEN LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ
Ennen lomaa opetin kahdessa paikassa, joissa 
en ole aiemmin ollut. Ensimmäinen oli 
Cyangugu Ruandassa. Se on kaupunki Kongon 
demokraattisen tasavallan koillisrajalla. Saksa 
lähetti luterilaisia lähetystyöntekijöitä Ruandaan 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, mutta 
toisen maailmansodan jälkeen luterilaiset 
ajettiin pois maasta. Luterilaisten toinen 
tuleminen ei tapahtunut Euroopasta vaan 
Afrikasta. Monet teistä tietävät karmean 
kansanmurhan, joka ravisteli Ruandaa. Monet 
muuttivat naapurimaihin. Jeesuksen Kristuksen 
rakkauden tähden ottivat Tansanian luterilaiset 
vastaan näitä pakolaisia ja opettivat heille 
uskoa. Kun taistelut laantuivat ja ihmiset 
uskalsivat palata koteihinsa, he toivat tullessaan 
luterilaisen uskon.

Kaksi ongelmaa on vaikuttanut siihen, että 
kirkko on kasvanut hitaasti. Yksi on se, ettei 
heillä ole seminaaria pastorien kouluttamiseen. 
Heidän pastorinsa on koulutettu Tansaniassa, 
mutta on melko kallista lähettää nuoret 
opiskelijat sinne. Lisäksi ruandalaiset puhuvat eri 

Seminaari kesti täysipäiväisesti kolmen ja 
puolen päivän ajan, mutta jopa tauoilla 
ihmiset lukivat ja opiskelivat Lutherin 
Vahää katekismusta. Tämä sinikantinen 
vihko sisältää ainoastaan pääkohdat, 
mutta he haluaisivat koko katekismuksen 
(kysymykset ja vastaukset) kinjaruandan 
kielelle käännettynä. Käännöstä ei ole 
vielä tehty.



kieltä kuin tansanialaiset. Pakolaisina olleet oppivat sen asuessaan Tansaniassa, 
mutta palattuaan he opettivat lapsilleen äidinkielensä kinjaruandan. Kun saatat 
arvata, kinjaruandan kielellä on vain harvoja luterilaisia kirjoja. Itse asiassa vain 
Vähä katekismus on käännetty. Edes Ruandan länsiosissa eivät monet puhu 
suahilia. Joku saattaa puhua englantia, toinen ranskaa, joku taas suahilia, mutta 
mikäli haluaa viestiä heidän kaikkien kanssa, on puhuttava kinjaruandaa.

Minulle oli suuri ilo työskennellä past. Godwin 
Rwampamiran kanssa, koska hän on 
ruandalainen lähetystyöntekijä, joka perustaa 
seurakuntia maan länsiosaan. On myös 
uskomatonta, kuinka hän löysi minut: 
Facebookin kautta! Hän näki kuvat 
seminaareista, joita Luterilaiset Afrikassa –
järjestö tarjoaa ja pyysi minua yli vuoden ajan: 
”Ole hyvä ja tule Cyanguguun, tuo mukanasi 
katekismuksia, Raamatun oppikirjoja ja opeta 
meitä!” Vaikka yleensä rajoitan seminaarit 
kirkon johtajille, minun oli mahdollista yhdistää 
tämä vierailu käyntiini Kongossa. Niin kuin 
monessa paikassa Afrikassa, helluntailaisuus on 
hyvin vahva, mutta vielä suurempi oli halu 
tietää, mitä Raamattu opettaa. Vähä katekismus 
on suurenmoinen työkalu, koska se luo 
perustan muun Raamatun ymmärtämiselle.

AFRIKKALAISET EIVÄT UNOHDA AFRIKKAA 
Toista vuotta sitten minut kutsuttiin Australiaan 
opettamaan; ei kuitenkaan australialaisia vaan 

monia afrikkalaisia pakolaisia. Suuret joukot afrikkalaisia on muuttanut Australiaan, 
missä monet asiat ovat heille outoja: kulttuuri, ruoka, ihmiset ja kieli. Yksi minkä he 
odottivat olevan samanlainen kuin Afrikassa, oli kirkko. Valitettavasti monet 
pakolaiset kertoivat, ettei anglikaaninen kirkko ollut kovin vastaanottavainen, mutta 
luterilaiset, joilla oli samanlainen liturgia, ottivat heidät vastaan. Monet uskolliset 
australialaiset pastorit halusivat auttaa näitä pakolaisia ja opettaa heitä, muttei 
heillä ollut katekismuksia tai raamatunopetusmateriaalia Afrikan kielillä. 
Afrikkalaiset ja australialaiset iloitsivat niin paljon saamistaan katekismuksista ja 
Hyvä uutinen –lehdistä, että he päättivät alkaa koota varoja, jotta Raamattuja, 
katekismuksia ja opetusta voitaisiin viedä heidän koteihinsa Afrikkaan. Yksi näistä 
paikoista on Kongon demokraattisen tasavallan Bukavu.

Rev. Godwin Rwampamira



Bukavussa on luterilainen seurakunta, 
mutta se kärsii alueen epävakaudesta, 
joka johtuu kapinallisten taistelusta. 
Se kärsii myös helluntailaisten 
vääristä lupauksista, joiden mukaan 
rahaa ja maallisia siunauksia virtaa 
niille, jotka tekevät hyviä tekoja. 
Kuinka voi kilpailla sellaisen kanssa, 
joka lupaa 100 dollaria vastineeksi 
siitä, että antaa uskossa 10 dollaria? 
Monet ihmiset näkevät kuitenkin 
näiden harhaoppien läpi ja haluavat 
tietää ”Mitä Raamattu todella sanoo?”

Piispa Victor Bwanangela mainosti julkisesti seminaaria paikallisen kristillisen 
radioaseman kautta ennen saapumistani. Siitä seurasi, että osallistujat eivät olleet 
vain luterilaisia vaan heidän joukossaan oli myös paljon helluntailaisia pastoreita ja 

evankelistoja. Mikä haaste! Se ei 
kuitenkaan ollut niin vaikeaa, koska 
luterilaiset kysyvät aina: ”Mitä 
Jumalan sana sanoo?” tai ”Missä niin 
on kirjoitettu?”

Jokainen osallistuja sai Lutherin 
Vähän katekismuksen sekä Hyvä 
uutisen –lehden, jonka aiheena oli 
”Jumalan sana” ja ”Parannus”. Suurin 
ongelma oli, ettei minulla ollut 
tarpeeksi kirjoja ja lehtiä.

KUKA ON ENEMMÄN USKOLLINEN? 
Seminaari alkoi hyvin, vaikka joukko 

oli kirjava. Merkittävä käännekohta oli, kun eräs helluntaisaarnaaja nousi ylös ja 
huusi, että helluntailaiset ovat uskollisempia kuin luterilaiset, koska he 
(helluntailaiset) seuraavat Jeesuksen esimerkkiä ja kastavat 12 vuoden iässä AIVAN 
NIIN KUIN JEESUSKIN!!!

Rauhallisesti pyysin häntä lukemaan Luuk. 2:41-52 ja Luuk. 3:16-23. Jeesus 
kastettiin 30 vuoden iässä. Johannes Kastaja todisti myös, että hänen kasteensa EI 
ole sama kuin Jeesuksen. Sitten katsoimme Kol. 2:8-15, joka opettaa kastetta 



ympärileikkauksen ”hengellisenä täyttymyksenä”. Jokainen totesi, että tämä 
toimitus tehdään kahdeksan päivän iässä.

On kiinnostavaa, että varhaiskirkossa EI keskusteltu siitä, pitäisikö kastaa 12 
ikävuoden jälkeen. Ei, ensimmäiset kristityt keskustelivat siitä, onko ODOTETTAVA 
kahdeksanteen päivään saakka vai ei!

Tämä oli todella silmiä avaava 
kokemus. Seminaarin tauoilla ihmiset 
tutkivat Raamattua nähdäkseen, onko 
luterilainen opetus kasteesta sellainen 
kuin Jumala sanoo. Mitä sitten 
tapahtui? Kahdeksan helluntaikirkon 
pastoria meni luterilaisen piispan luo 
ja sanoi, että he halusivat jättää 
helluntaikirkon ja liittyä luterilaisiin! 
Emme iloitse tästä siksi, että ihmiset 
siirtyvät kirkosta toiseen. Iloitsemme 
siksi, että he tunnistivat harhaopin ja 
luopuivat siitä (1. Tim. 6:3-5 ja Room. 
16:17).

LUTERILAISET TUNNUSTUKSET
”On siis syytä huomata, miten äärettömän tärkeä tämä rukous on. Näemmehän, 

miten maailma on täynnä lahkoja ja 
vääriä opettajia, jotka kaikki käyttävät 
pyhää nimeä perkeleellisten oppiensa 
verhona ja kaunistuksena. Täydestä 
syystä meidän siis tulisi lakkaamatta 
käydä huudoin ja anomisin kaikkea 
tuollaista vastaan: niitä vastaan, jotka 
saarnaavat ja uskovat väärin, sekä 
kaikkia niitä vastaan, jotka kiistävät 
evankeliumimme ja puhtaan 
oppimme sekä pyrkivät vainoamaan 
niitä ja tukahduttamaan ne. Näitä 
ovat esimerkiksi piispat, tyrannit ja 
hurmahenget. Oman itsemmekin 

puolesta meidän tulisi rukoilla. Meillä on kyllä Jumalan sana, mutta emme ole siitä 
kiitollisia emmekä elä sen mukaan niin kuin pitäisi. Jos pyydät näitä asioita 



sydämesi pohjasta, voit olla varma, että rukous on Jumalalle otollinen. Mitään hän ei 
näet kuuntele mieluummin kuin sitä, että hänen kunniansa ja ylistyksensä ohittaa ja 
ylittää kaiken muun ja että hänen sanaansa opetetaan puhtaasti ja pidetään 
kallisarvoisena” (Iso katekismus, Isä meidän –rukous, 47-48).

Teidän Kristuksessa 
Past. James E. May Jr

Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työläisten kouluttamista elonkorjuuseen, 
ystävällisesti tee lahjoitus PayPal tilimme kautta kotisivultamme löytyvästä linkistä tai 
lähetä tukesi:

Lähetystilin Numero: OP 521413-213013 
Viitenumero: 1232 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten 
Yhdistys r.y.
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