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Mahtaakohan sinustakin tuntua siltä, että aivan 
äsken aloitimme paastonaikaa 
tuhkakeskiviikkona. Olin silloin Iowassa 
Yhdysvalloissa ja minulla oli hieno mahdollisuus 
saarnata Pyhän Johanneksen luterilaisessa 
kirkossa. Tuossa seurakunnassa ei ollut tapana, 
että pastori piirtää tuhkalla merkin alttarille 
tulevien kristittyjen otsaan. Piirtäessään pastori 
lausuu aina uudelleen tuomion sanat: ”Sinä olet 
tomua, ja tomuksi pitää sinun 
palata” (englanninkielinen käännös). Nämä samat 
sanat Jumala sanoi Aadamille, kun hänet 
karkotettiin Eedenin puutarhasta, paratiisista, 
jonka Jumala oli luonut luotujaan varten (1. 
Moos. 3:19). Saatana houkutteli ensimmäistä 
pariskuntaa ja heidän syntistä lihaansa sanoilla: 
”jona päivänä te syötte siitä, aukenevat teidän 
silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala, tietämään 
hyvän ja pahan”. Mikä hirvittävä päivä! He 
tiesivät seuraukset mutteivät uskoneet Jumalan 
sanoja: “jona päivänä sinä siitä syöt, pitää sinun 
kuolemalla kuoleman”. Minulle ei ole 
kirkkovuodessa ole mitään hirvittävämpää päivää 
kuin se, jolloin pastori julistaa jokaiselle erikseen: 
“Sinä olet tomua, ja tomuksi pitää sinun palata”. 
Sinä kuolet! !
En kadehdi seurakuntaa, joka ei toteuta tuhkalla 
merkitsemistä sen pelon vuoksi, jonka se 
aiheuttaa. Olen tarjonnut mahdollisuutta tuhkalla
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merkitsemiseen myös Afrikassa, jossa usein suurin osa ihmisistä on liian peloissaan 
tullakseen. Voit varmaan ymmärtää, että tällainen muistuttaminen voi olla liikaa Afrikassa. 
Heillä on jo kylliksi muistutuksia kuolemasta silmiensä edessä, koska heidän 
perheenjäsenensä sairastavat ebolaa, aidsia, malariaa, ovat aliravittuja tai pelkäävät 
muslimeja sekä omaa korruptoitunutta hallitustaan. Tarvitsevatko he tosiaankin lisää 
muistutuksia kuolemasta? Todellinen kysymys on: mikä aiheutti tämän kuoleman ja mitä 
sille on tehtävissä? !
“Sillä kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on Jumalan lahja Jesuksessa 
Kristuksessa meidän Herrassamme” (Room. 6:23). !
Sain tänä aamuna puhelinsoiton eteläsudanilaiselta mieheltä, jonka nimi on Omot. Hän 
toimii Dabaabin pakolaisleirin luterilaisen seurakunnan esimiehenä.Tuo leiri on yksi 
maailman suurimmista pakolaisleireistä. Hän pyysi minulta: ”Pastori, voitko tulla auttamaan 
meitä? Meillä ei ole vihittyjä pastoreita. Viimeksi tapasimme sellaisen vuosi sitten. Sen 
jälkeen vaimomme ovat synnyttäneet monia lapsia ja heidät pitäisi kastaa”. !
Dabaabiin pääseminen ei ole yhtä helppoa kuin ostokeskukseen tai edes naapurimaahan 
ajaminen. Ei voi vain nousta autoon ja ajaa sinne. Se on maan pohjoisimmassa osassa 
lähellä rajaa eräänlaisella ei-kenenkään-maalla. Kaiken lisäksi maan tuossa osassa on 
erittäin vaarallista. Joka kuukausi Al-Shabaab - niminen islamilainen terrorijärjestö tekee 
sinne iskuja. Kaikesta huolimatta teemme parhaamme päästäksemme sinne.

Koneiston hampaissa !
”Kamppailut” ovat olleet toistuva aihe paastonaikana. Niitä ei ole aiheuttanut joku tietty 
henkilö vaan syntinen ja langennut maailma. Muutaman vuoden välein minun pitää uusia 
työlupani saadakseni olla ja työskennellä laillisesti Afrikassa. Saatana ei luonnollisestikaan 
pidä siitä, että olen täällä, ja se näkyy muutaman vuoden välein, kun hän käyttää 
mahdollisuuttaan hyökätä. Palattuani Keniaan helmikuun lopulla, olen tehnyt lukuisia 
matkoja Siirtolaisuusministeriöön uusiakseni työlupani. Jollakin tavoin asiakirjani olivat 
kadonneet! Meillä oli jäljenne hakemuksesta ja virallinen kuitti hallitukselta, mutta 
varsinaiset asiapaperit olivat hävinneet. Kävin jopa tutkimusten johtajan luona viime 
viikolla, ja hänkin oli hämmästynyt. Se ei ole vain siirretty väärään paikkaan. Näyttää siltä, 
että asiaan voi liittyä jopa jotain hämäräperäistä, mutta ei hätää. He ovat luvanneet selvittää 

asian perin pohjin, mutta arvostan rukouksiasi sillä 
välin. !
Väliinjääneet pappisvihkimykset !
Työluvan saamiseen tulleet esteet aiheuttivat sen, 
etten voinut matkustaa Burkina Fasoon 15. 
maaliskuuta, joka oli suuri ja upea päivä. Monet 
teistä ovat seuranneet meitä siitä saakka, kun 
saavuimme Afrikkaan vuonna 2006. Olin Amerikan 



luterilaisen Missourin synodin (LCMS) ensimmäinen lähetystyöntekijä Burkina Fasossa. 
Siellä oli monia taisteluita, kun perustimme seurakuntia ja koulutimme työntekijöitä 
elonkorjuuseen. Jumalan siemenet tulivat kuitenkin kylvetyiksi. Iloitsemme kaikkien niiden 
pyhien kanssa, joilla ensimmäisen kerran Burkina Fason evankelis-luterilaisen kirkon 
historiassa on omia vihittyjä pastoreita. Viisi miestä, jotka vihittiin, olivat Tanpo Tchiriteme, 
Myiemba Thiombiano, Joseph Napon, Espoir Arzoumbila Sawadogo ja Marcel Nitiema. 

Tämän tapahtuman väliinjääminen oli minulle kuin 
en olisi päässyt mukaan oman lapseni synnytykseen. 
Saatana tahtoi varmaan abortoida tämän lapsen niin 
ettei se pääsisi maailmaan, mutta  
meidän Taivaallinen Isämme on kirkkonsa todellinen 
Isä. Hän loi sen ja hän pitää sen yllä. Rukoilethan, 
että kristityt kasvavat uskossa ja jatkavat 
evankeliumin siemenen levittämistä kaikkialle 
Burkina Fasoon. !
“Mitäs Paavali on ja mikä Apollo muuta kuin 

palveliat, joiden kautta te olette uskoneet, ja niinkuin Jumala kullekin antanut on? Minä 
olen istuttanut, Apollo on kastanut mutta Jumala on kasvun antanut. Niin ei se mitään ole, 
joka istuttaa, eikä se, joka kastaa, vaan Jumala, joka kasvun on antaa. Mutta se, joka 
istuttaa, ja se, joka kastaa, ovat yhtä: kumpikin saa palkkansa työnsä jälkeen. Sillä me 
olemme Jumalan apulaiset: te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus” (1. Kor. 3:5-9). !
Tonttitilanne !
Monet ovat kyselleet kuinka lähetyskeskushankkeemme etenee. Ensinnäkin minulla on 
upeita uutisia. Riittävästi rahaa, yli 350.000 dollaria, on nyt koottu maan ostamiseen!!! 
Ylistys Jumalalle tästä! Tarvitsemme kuitenkin edelleen apuasi. Tarvitsemme rukouksiasi. 
Maan ostaminen Keniassa on PALJON hankalampaa kuin olin koskaan kuvitellut. Olemme 
käyneet katsomassa monia maapaloja ja puhuneet monien “myyjien” kanssa. Laitoin 
myyjän lainausmerkkeihin, sillä Afrikassa on monia huijareita. Lehdissä kerrotaan usein 
ihmisistä, joita on petkutettu. Osaltaan syynä on koulutuksen ja lain tuntemuksen puute. 
Haluamme vakuuttaa kaikkia järjestömme (Luterilaiset Afrikassa) tukijoita, ettei hidas 
eteneminen johdu meidän laiskuudestamme. Olemme itse asiassa vain olleet hyvin 
perusteellisia. Aina kun olemme löytäneet tontin, joka voisi toimia lähetyskeskuksen 
paikkana, koetamme kaikin tavoin todentaa omistusoikeutta osoittavat asiakirjat, 
maarekisterit ja myyjien henkilöllisyystodistukset. Usein nämä eivät ole olleet 
asianmukaisia ja olemme keskeyttäneet neuvottelut ennen kuin yhtään rahoja on käytetty. 
Kun löydämme palstan, jonka asiakirjat ovat kunnossa, palkkaamme maakauppoihin 
erikoistuneen lakimiehen kirjoittamaan kauppakirjan ja neuvomaan kaupan solmimisessa. 
Huomaat tästä, että tarvitsemme rukousta viisauden ja johdatuksen löytämiseksi. Otamme 
nämä askeleet hyvin vakavasti, koska on kyse Jumalan rahasta ja me haluamme olla hänen 
omaisuutensa hyviä hoitajia.



Seuraava askel !
Uskomme, että ostamme maan hyvin pian, 
joten meidän pitää varautua seuraavaan 
askeleeseen. Ensimmäiseksi meidän pitää 
aidata alue, ettei kukaan tunkeudu sinne ja 
väitä sitä omakseen. Tämän jälkeen seuraava 
askel on saada vettä! Vesi on elämä, ei vain 
juotavaksi vaan kasteluun. Suurimmassa 
osassa Afrikkaa ei ole sellaista 
vesijohtoverkostoa kuin teillä länsimaissa. 
Siksi meidän on porattava kaivo, josta saa 
riittävästi vettä juomista, maatilan kastelua ja 
pesemistä varten. !
Tämä on kallis hanke, mutta rakas ystävämme 
ja tukijamme on luvannut järjestää sen. Pam 
Mueller, Betanian luterilaisen koulun rehtori, 
on luvannut koota varat hankkeeseen 
kaikkien luterilaisten koulujen ja 
pyhäkoulujen kautta. Meidän mielestämme 
tämä on hyvä ajatus, koska se on 
käytännöllinen hanke, jonka lapset voivat 
ymmärtää ja nähdä. Jos koulusi tai 
pyhäkoulusi haluaa auttaa varojenkeruussa 
kaivon poraamiseksi uudessa 
lähetyskeskuksessa, ota yhteys Pam Muelleriin 
pmueller@bethanylcs.org ja lataa meidän 
Spring of Living Water PDF tästä 
lutheransinafrica.com/springs. !
Muita tulevia hankkeita ja rukouspyyntöjä !
Pääsiäisen jälkeisellä viikolla pidämme 
Luterilaisen perintösäätiön (LHF) Afrikan 
osaston ja Luterilaiset Afrikassa -järjestön (LIA) 
neuvostojen vuosikokoukset. Tuolloin luterilaiset piispat, kouluttajat ja työntekijät kaikkialta 
Afrikasta matkustavat Nairobiin. Keskustelemme menneen vuoden työstä LIA:ssa ja heidän 
maissaan, jotta voimme parhaiten suunnitella sitä, miten voimme auttaa toisiamme 
seuraavana vuonna. Kirkot joutuvat jatkuvasti harhaoppien, väärän opetuksen ja 
kaikenlaisen pahan hyökkäysten kohteeksi. On tärkeää, että tulemme yhteen rukoilemaan, 
tutkimaan Jumalan sanaa ja valmistautumaan Hänen valtakuntansa palvelemiseen.
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Opetustyö alkaa itse asiassa heti kokoontumisen jälkeen, kun matkustan kahden muun 
pastorin kanssa Ruandaan, Kongoon ja Burundiin opettamaan Isä meidän -rukousta, Herran 
ehtoollista ja sitä, kuinka saarnata tulevista kirkkovuoden teksteistä. Palattuani lähetän 
uuden kuvallisen lähettikirjeen, mutta pidä meidät rukouksissasi. Afrikassa matkustaminen 
on usein vaarallisempaa kuin malaria! !
Kiitos teille LIA:n tukijat! !
Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä Luterilaiset Afrikassa 
-järjestön tukemisesta. Joka päivä pähkäilemme sitä, 
kuinka vastaamme kaikkiin pyyntöihin saada apua, 
kirjoja, opetusta jne. Silti meillä on suuri ilo nähdä, 
kuinka monet teistä haluatte auttaa evankeliumia 
tavoittamaan maailman kaukaisimmat kolkat. Kerron 
yhden esimerkin. Viime viikolla sain sähköpostia 
suomalaiselta luterilaiselta lähetystyöntekijältä, joka 
kouluttaa Afrikassa opettajia. Hän ei ole ollut pitkään 
Keniassa, mutta hän oli järkyttynyt siitä, etteivät opettajia 
valmistavassa luterilaisessa koulussa opiskelijat olleet 
nähneetkään katekismusta! Kuinka he voivat auttaa 
lapsia olemaan luterilaisia ja tietämään oikean 
opetuksen ilman katekismusta? Hän pyysi minua 
auttamaan millä tahansa keinoin. Laitoin tämän 
pyynnön facebookiin ja vuorokauden aikana niin moni 
teistä oli vastannut, että saamme tarpeeksi katekismuksia 
kaikille opiskelijoille! Kiitos siitä, että olette niin 
innokkaita auttamaan heitä, jotka haluavat kuulla ja 
oppia Jumalan sanaa! !
Kristuksessa  
past. James May

Mitä rippi on? !
Ripissä on kaksi kohtaa: ensimmäinen, että tunnustamme syntimme; toinen, että 
otamme rippi-isältä synninpäästön eli anteeksiantamuksen niinkuin itse 
Jumalalta emmekä epäile, vaan uskomme vakaasti, että syntimme on tällä 
päästöllä anteeksiannettu Jumalan edessä taivaassa.



Mistä synnistä on ripittäydyttävä? !
Jumalalle meidän tulee tunnustaa itsemme syyllisiksi kaikkiin synteihimme, 
niinhinkin, joita emme tunne, niinkuin teemme Isä meidän rukouksessa; mutta 
rippi-isälle meidän tulee tunnustaa ainoastaan ne synnit, jotka me tiedämme ja 
sydämessämme tunnemme.!
!
Mitä nämä ovat? !
Tutki tässä kutsumustasi kymmenen käskyn mukaan, oletpa isä, äiti, poika, tytär, 
isäntä, emäntä, palvelija tai palvelijatar. Tutki oletko ollut tottelematon, uskoton 
tai laiska. Tutki, oletko murehduttanut jonkun sanoilla tai teoilla, oletko 
varastanut, kieltänyt, tuhlannut tai tehnyt muuta vahinkoa.!
!
!
Vähä katekismus V.

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

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:

http://lutheransinafrica.com
http://lutheransinafrica.com

