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Pyhä Henki toimii Jumalan sanan kautta 
Burundissa !
Olin viime kuussa Burundin Bujumburassa 
esittelemässä ensi kertaa Lutherin Vähää 
katekismusta. Burundin evankelisluterilainen 
kirkko on melko pieni. Sillä on kuusi vihittyä 
pastoria ja noin 2000 jäsentä. He etsivät 
identiteettiään, sitä mitä tarkoittaa olla 
luterilainen. !
Ensimmäisten oppituntien jälkeen kirkon johtajat 
pyysivät saada tavata minua illalla. He kertoivat 
minulle, että joitakin kuukausia aiemmin oli 
saksalainen pastori tullut heidän maahansa ja 
kertonut heille, ettei heidän tule erotella oppeja 

vaan mieluummin yhdistyä toisten kirkkojen 
kanssa. Tämä näytti hämmentäneen monien mielet, 
sillä luterilainen käytäntö poikkeaa helluntailaisesta; 
eikö tämä tarkoita sitä, että heillä on eri usko ja 
oppi? Kuinka voimme sanoa, että olemme yhtä ja 
kuitenkin tehdä eri asioita? Siksi pureuduimme 
ensimmäisten oppituntien aikana syvälle siihen, 
mikä johtaa erilaisiin oppeihin eri kirkoissa. Miksi on 
niin monta tunnustuskuntaa, jos kaikki käyttävät 
Raamattua? Syy tähän on helppo ymmärtää, kun 
tutkitaan perusteita uskomme muodostumiseen. !
Roomalaiskatolinen kirkko lainaa katekismuksessaan 
Raamattua, mutta myös paavin ja kirkolliskokousten

“Katsokaat, ettei joku teitä viettele philosophian ja 
turhain jaaritusten kautta, ihmisten opin ja 
maailmallisten säätyin jälkeen, ja ei Kristuksen 
jälkeen” (Kol. 2:8).

Oli hyödyllistä käyttää Hyvä uutinen -lehteä 
ranskaksi (Bonne Nouvelle). Opiskelimme siitä 
lakia ja evankeliumia. He eivät olleet koskaan 
lukeneet Raamattua siten, että tekisivät tämän 
erottelun. Se on aiheuttanut ja edelleen aiheuttaa 
paljon hämmennystä.

Välähdyksiä lähetyskentältä: Kristusta julistamassa 
Burundissa ja Kenian somalien parissa
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päätöksiä. Baptistit ja reformoidut käyttävät 
Raamattua, mutta virallisen oppinsa 
puolustukseksi lisäävät ihmisjärjen, joka 
saattaa sotia Raamattua vastaan tai lisätä 
siihen jotakin. Helluntailaiset käyttävät 
Raamattua, mutta saarnaavat ja opettavat 
enemmän näkyjensä ja uniensa pohjalta. 
Ainakin Afrikassa tämä on yleinen tapa. 
Liberaalit kirkot saattavat käyttää 
Raamattua, mutta mestaroivat sitten 
Jumalan sanaa ihmiskunnan tahdon ja 
toiveiden mukaisesti. Tämä antaa heille 
luvan poistaa tai jättää huomiotta sellaisia 
Raamatun jakeita joista he eivät pidä. 
Luterilaiset sitä vastoin käyttävät vain 
Raamattua, sola scriptura, niin kuin me 
sanomme. Tätä taustaa vasten oli helpompi 
opiskella käskyjä, uskontunnustusta ja 
sakramentteja sekä ymmärtää luterilaisten 
ja muiden tunnustuskuntien välinen ero.

Pappisharjoittelija Aristide oli yksi 
tulkeistani. Opetin ranskaksi ja swahiliksi ja 
hän käänsi sen kirundiksi. Katsoimme ensin 
joitakin kohtia siitä, miksi on tärkeä pitää 
oppi puhtaana, ja että “kaikkinainen 
kirjoitus on Jumalalta annettu, ja 
tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kuritukseksi, joka on vanhurskaudessa: Että 
Jumalan ihminen täydellinen olis, ja 
kaikkiin hyviin töihin sovelias” (2. Tim. 
3:16-17). !
Niin kuin usein käy, esiin nousi monia 
kysymyksiä kasteesta. Yksi lempikohdistani 
kasteen opettamiseksi on 2. Kun. 5:1-14. 
Muista, että koko Raamattu puhuu 
Jeesuksesta eikä meidän pitäisi yllättyä, kun 
löydämme kasteen esikuvan Vanhasta 
testamentista. Naaman oli ymmällään siitä kuinka hän voisi parantua. Pitäisikö hänen 
maksaa profeetalle paljon rahaa parantuakseen? Voisiko pelkkä peseytyminen pelastaa? Ei, 
hän halusi helluntailaisen parantajan, joka liikuttaisi kättään hänen päällään ja huutaisi (j. 
11). Sitten hän kysyi veden laadusta. Mennessään ulos vihaisena ja turhautuneena hänen 
ystävänsä ehdotti, että ehkä hänen pitäisi luottaa SANAAN, joka liittyisi veteen. 
Peseydyttyään hän parani Jumalan profeetan SANAN mukaisesti. Näin on myös kasteessa.



Mutta kenet pitäisi kastaa? Vain aikuiset vai 
myös lapset? Tämä oli laajin 
keskustelunaiheemme, ja annoimme Raamatun 
opettaa meitä siinä. Room. 5:12, Ps. 51:5 ja 1. 
Moos. 8:21 osoittavat meille, että me kaikki 
olemme syntisiä syntymästä lähtien ja että 
ainoastaan kaste pelastaa. Tämä kaste on teille 
ja teidän lapsillenne (Ap.t. 2:38-39). !
Monet kirkossa olivat hämmentyneitä, koska 
aikaisemman opetuksen mukaan on ennen 
kastetta tehtävä parannus. Afrikan helluntailaiset 

opettavat, että se parannuksen tekeminen tarkoittaa sitä, että meidän tulee lopettaa synnin 
tekeminen ja muuttaa elämäntapaamme. Kaste on sitten tunnustus siitä, että olen nyt hyvä 
ihminen. Luterilaiset sen sijaan opettavat, että parannuksen tekeminen merkitsee sitä, että 
tunnustamme olevamme sairaita, joiden sairautta kutsutaan perisynniksi ja tarvitsemme 
pyhän kasteen lääkettä pelastuaksemme. !
Raamattu tekee selväksi, että meillä on synnynnäinen sairaus, joka pitää parantaa ja antaa 
anteeksi. Psalmi 51:2-7 sanoo: “Pese minua hyvin vääryydestäni, ja puhdista minua 
synnistäni. Sillä minä tunnen pahat tekoni, ja minun syntini on aina edessäni. Sinua, sinua 
ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäs, ettäs olisit oikia sanoissas ja 
puhdas tuomitessas. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja minun äitini on synnissä minun 
siittänyt. Katso, sinä halajat totuutta, joka salaudessa on, ja ilmoitat salatun viisauden 
minulle. Puhdista minua isopilla, että minä 
puhdistuisin: pese minua, että minä 
lumivalkiaksi tulisin.” !
Kaksi naista kurssilla kertoivat, etteivät he 
olleet tienneet tätä aikaisemmin. Opittuaan, 
että kaste pelastaa ja että Jeesus sanoo: 
“totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei 
joku synny vedestä ja Hengestä ei hän taida 
Jumalan valtakuntaan sisälle tulla” (Joh. 3:5), 
he halusivat että heidän lapsensa kastettaisiin 
ennen kuin lähden pois. Upea syy riemuun! !
Oleskeluni lopussa kastetut kolme lasta olivat 
itse asiassa luterilaisen kirkon varapresidentin lapset. Hän oli halunnut jo vuosia, että 
hänen lapsensa kastettaisiin, mutta vaimo oli kieltänyt sen, koska hänellä oli 
helluntailainen tausta. Voit kuvitella ristiriitaisuuden, jonka tämä oli aiheuttanut heidän 
kodissaan. Hänelle oli ylitsevuotava ilo, kun hänen lapsensa kastettiin ja nyt hänen 
vaimonsa, Deborah, kertoo kaikille kuinka tärkeää on kastattaa lapset. Halleluja!!!!



Turhautumisen varjostama ilo !
Sunnuntai oli iso juhlapäivä myös siksi, että silloin vihittiin Burundin evankelisluterilaisen 
kirkon kuudes pastori, Emile Nkurunziza. Hän on myös kirkon pääsihteeri, joka vaati 
minua tulemaan ja opettamaan, koska monet hämmentävät opit vaikuttivat nuoreen 

kirkkoon. Sain tästä ensikäden esimerkin. Vieraileva pastori 
naapurimaan luterilaisesta kirkosta oli päivän saarnaaja. Hänen 
saarnansa perustana oli rahan sanoma. Hän sanoi heillä olevan 
ongelmia, koska heillä ei ole rahaa. Eikä heillä ole rahaa, koska he 
eivät rakasta eivätkä ole yhtä. Hän selitti kuinka tärkeää on, että on 
rahaa ja kuinka hän on löytänyt tapoja sen saamiseksi. Hänen 
mukaansa täydellinen alistuminen Jumalalle ja yhteistyö auttavan 
tavoitteen saavuttamisessa. Johtopäätöksissään hän käytti väärin 
Gal. 3. lukua “Ei ole tässä Juudalainen eli Grekiläinen, ei mies eli 
vaimo” ja sovelsi tätä naisten papiksivihkimiseen (vaikka se oikeasti 
viittaa vanhurskauttamiseen eikä pappisvihkimykseen). Minun 
täytyy rehellisesti sanoa, että pelkäsin hetken ajan koko viikon 
opetukseni menneen hukkaan. Hän loppulauseensa oli: “Meidän 

maassamme on naispastoreita ja teidän tulisi tehdä samoin Burundissa. Aamen”. Seurasi 
jotain mitä en odottanut: hiljaisuus kirkkosalissa. Yleensä seurakunta aina vastaa aamenella, 
mutta me olimme oppineet, että aamen tarkoittaa “kyllä, kyllä, niin olkoon!”. Vau! Kaikkien 
aikojen paras aamenen puuttuminen! !
Vastavihitty pastori Emile huomasi myös aivan oikein, ettei 
saarnassa ollut lainkaan evankeliumia, vain lakia. Tämä on 
rohkaisevaa. Luterilaiset Afrikassa -järjestön työ auttaa ihmisiä 
oikein ymmärtämään Jumalan sanaa, jotta heitä ei voi petkuttaa 
väärällä opilla. Kiitos teille kaikille, että teette sen mahdolliseksi! !
Rehellisesti sanoen tämä on oikea uskon taistelu. Monet liberaalit 
tulevat Ruotsista, Suomesta, Saksasta ja Amerikan luterilaisesta 
kirkosta ELCA:sta vaikuttamaan kirkkoihin, ja yksi heidän 
ensimmäisistä kohdistaan on aina “jos vihitte naisia papeiksi, meillä 
on yhteys, joka tarkoittaa, että saatte hankerahaa … ja ehkä uuden 
auton”. Luterilaisen maailmanliiton esittämä kiusaus on suuri, mutta monet edelleen etsivät 
ensin totuudessa ja puhtaudessa opetettua Jumalan sanaa. Siksi annoimme vihkiäislahjaksi 
Emilelle Tunnustuskirjat, luterilaisen opiskeluraamatun ja Luther-ruusun. !
Australian luterilainen kirkko antoi Emilelle lisäksi ehtoollisvälineet, jotta ihmiset saavat 
vastaanottaa Elämän Leivän. Hän oli hyvin kiitollinen ja kertoi minulle, että tämä on vasta 
toinen ehtoollissetti, joka kirkolla on. Hopeiset ehtoollispikarit ovat yhä melko kalliita, 
mutta ne ovat tarpeelliset, koska ne ovat hygieenisempiä kuin muovikupit. Ebolan ja 
muiden tautien vuoksi täytyy lisäksi noudattaa kunnollisia varotoimia. Me taistelemme siis 
sekä syntisairautta että monia maallisia sairauksia vastaan.



Rukoilkaa kanssamme tämän nuoren kirkon puolesta ja sen johtajien puolesta, jotta he 
seisoisivat kestävinä Jumalan sanan kalliolla eivätkä paholaisen kiusaukset kaataisi heitä. 

!
Kuinka taistella islamilaista terrorismia vastaan? !
Nuorena en koskaan kuullut radikaalista islamista. Rehellisesti sanoen islamista ei 
keskusteltu ollenkaan, vaikka muistan kyllä Irangate-skandaalin ja Oliver Northin 
(1985-86). Vaarallisena uhkana muistan tuolta ajalta vain Neuvostoliiton ydinhyökkäyksen. 
Koulussa harjoittelimme suojautumista pulpetin alle, aivan niin kuin se olisi suojannut 
meitä atomipommilta! Me joka tapauksessa pelkäsimme vihollisiamme. Vallitseva asenne 
elokuvissa ja yhteiskunnassa oli, että nuorten amerikkalaisten pitäisi kasvaa vihaamaan ja 
tuhoamaan vihollisemme. Tämä ei ole kuitenkaan sitä mitä Jeesus opettaa. Hän sanoo: “Te 
kuulitte sanotuksi: rakasta lähimmäistäs, ja vihaa vihollistas; Mutta minä sanon teille: 
rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka 
teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat” (Matt. 
5:43-44). !
Vihaa ja terroria vastaan tulee taistella rakkaudella ja anteeksiantamuksella. On luotettava 
Jumalan sanan voimaan kääntää sydämet. Jos pidämme muslimeja murhanhimoisina 
terroristeina, olemme jo tuominneet heidät. Muista apostoli Paavalin kääntymys. Myös hän 
vainosi ja teloitti kristittyjä, mutta Jumalan sana muutti hänet ja toi hänet parannukseen ja 
elämään.



Yhtenä sunnuntaina minua siunattiin kutsulla tulla somalikristittyjen yhteyteen. Tämä 
tapahtui siksi, että eras somalimies oli osallistunut meidän kirkkomme 
jumalanpalvelukseen edellisenä sunnuntaina. Hän sanoi, ettei ollut koskaan kuullut 
evankeliumia saarnattavan sillä tavoin, ja sanoi tarvitsevansa apua opettaa muita somaleja. 
Nämä rakkaat Jumalan lapset elävät suuremmassa pelossa kuin voi koskaan kuvitella. 
Heidän on lähes mahdotonta pitää omaa kirkkoa, koska Al Shahaab -terroristijärjestö 
vainoaa heitä avoimesti, ja monia somalipastoreita on tapettu. Jos he kääntyvät kristityiksi, 
heidän sukulaisensa ja naapurinsa kirjaimellisesti surmaavat heidät. Monet ovat 
menettäneet rakkaitaan näiden käännyttyä kristityiksi. Jos he kuitenkin yrittävät päästä 
jumalanpalveluspaikkaan ulkomailla, heitä kohdellaan muslimiterroristeina. !
Opetin heille sunnuntain raamatunkohtaa Matt. 20:1-16. Millaista on Jumalan hallinta? 
Hän menee ostoskeskuksiin ja toreille ja hänen näkökulmastaan kaikki ihmiset ovat 
joutilaita. Maalliset silmät näkevät heidän ostavan ja myyvän kiireisesti, mutta he etsivät 
vain aineellista hyvää, joka ei kestä eikä sillä ole ikuista arvoa. Jeesus tulee heidän 
luokseen ja sanoo: “menkäät tekin viinamäkeen (=viinitarhaan töihin), ja mitä 
kohtuullinen on, minä annan teille” (j. 4). Hän haluaa tehdä meistä vanhurskaita, vaikka 
emme ansaitse sitä. Uskomatonta! Hän maksaa meille, joilla ei ole mitään taitoja eikä 
mitään tekoja ansioiksi. Hän maksaa meistä hinnan ja vie meidät valtakuntaansa. Et voi 
ostaa kauppakeskuksesta saippuaa, joka pesisi pois syntisi ja syyllisyytesi, mutta Jeesus 
rakastaa sinua niin paljon, että haluaa palkata sinut, jotta voisit nauttia elämästä hänen 
viinitarhassaan. !
Jälkeenpäin annoin heille Vähän katekismuksen ja Lasten raamattukertomukset somaliksi. 
He olivat hämmästyneitä, kun saivat lukea kristillisiä kirjoja äidinkielellään. Somaliassa se 
on kiellettyä ja johtaisi kuolemaan, mutta heille se oli elämän antamista! Seuraavana 
päivänä, sunnuntaina, meillä oli kaksi uutta somaliperhettä kappelin 
jumalanpalveluksessa. He olivat olleet mukana telttatapaamisessa ja halusivat kuulla 
enemmän sellaista opetusta. Kiitämme Isäntää, joka väsymättä kutsuu työntekijöitä 
viinitarhaansa! !
Kiitokset Luterilaiselle perintösäätiölle somalinkielisten 
kirjojen painamisesta. Olin hämmästynyt, kun kappeliimme 
tullut mies kertoi minulle, että hän aloittaa jokaisen päivän 
siunaamalla itsensä ristinmerkillä ja sanomalla: “Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen” muistutuksena siitä, että hänet on 
merkitty Jumalan nimellä ja pesty puhtaaksi kaikista 
synneistään. Olin aivan ällistynyt. NÄIN taistellaan islamilaista 
terrorismia vastaan. Pommit saavat aikaan enemmän vihaa ja terroria. Evankeliumi luo 
uuden sydämen, jossa asuu rakkaus ja anteeksiantamus. Näin meidän kärsivällinen 
Jumalamme katsoo meitä. Hänen rakkautensa kautta rukoilen, että sinäkin voisit katsoa 
muita Kristuksen silmin, säälien ja armahtaen. Kuka tietää mitä silloin tapahtuu. !
Kristuksessa  
past. James May



Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity voittoa tavoittelematon!
organisaatio. Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työntekijöiden!
kouluttamista elonkorjuuseen, vieraile www. lutheransinafrica.com lähettääksesi!
lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:

Tällaisessa arvossa meidän on pidettävä kastetta ja käytettävä sitä hyväksemme, 
jotta synnin ja huonon omantunnon painaessa saisimme kasteen voimaksemme 
ja lohduksemme. Sanomme silloin näin: “Olen kuitenkin kastettu, ja jos minut 
kerran on kastettu, minulle on myös luvattu, että mina pelastun, että sieluni ja 
ruumiini saavat iankaikkisen elämän”. Juuri sen vuoksi kasteessa tehdään nämä 
kaksi: ruumis valellaan, koska se ei voi ottaa vastaan muuta kuin veden, ja 
samalla lausutaan sana, jotta myös sielu saisi, mihin tarttua. Mutta koska vesi ja 
sana yhdessä ovat yksi kaste, niin täytyy myös ruumiin ja sielun yhdessä 
pelastua ja elää iankaikkisesti (1. Kor. 15:53). Sielu pelastuu sanan tähden, johon 
se uskoo, ruumis taas siksi, että se on yhdistynyt sieluun ja ottaa kasteen vastaan 
sillä tavoin kuin ruumiille on mahdollista. Ruumiimme ja sielumme eivät sen 
vuoksi voi omistaa tätä suurempaa aarretta. Sen vaikutuksesta me näet tulemme 
kokonaan pyhiksi ja autuaiksi (1. Kor. 6:11). Tällaista ei muutoin ikinä voitaisi 
saavuttaa, ei minkäänlaisella elämänvaelluksella eikä millään teoilla.!
!
Iso katekismus IV:44-46

Rohkaisemme sinua antamaan meidän uutiskirjettämme perheellesi, ystävillesi, 
seurakunnille jne. Voit kopioida sitä ja jakaa sähköisessä muodossa. Kiitos!

http://lutheransinafrica.com
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