
Terveisiä Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä! 

Meidän  ongelmamme  on  se,  että  Luterilaiset 
Afrikassa  -järjestö  jatkaa  kasvuaan  ja  meidän 
kysyntämme kasvaa. Tämä on hyvä ongelma, koska 
se  tarkoittaa  sitä,  että  useammat  ihmiset  haluavat 
kuulla evankeliumin, useammat haluavat opiskella 
Jumalan sanaa, ja useammat haluavat kouluttautua 
opettamaan  evankeliumia  muille.  Meidän 
afrikkalainen  henkilökuntamme  kasvaa  ja 
rakennustahti  Luterilaisella  teologisella  koululla 
kiihtyy. Tämä kasvu opettaa minulle myös sitä, etten 
voi tehdä kaikkea yksin, ja meidän pitää kouluttaa 
muita kantamaan vastuuta ja siirtää heille tehtäviä. 
Tämän  seurauksena  olemme  jakaneet 
organisaatiomme  osastoihin:  yleiset  toiminnot  ja 
kirjanpito,  rakennustyö ja maanviljely,  käännöstyö, 
saarnaaminen  ja  opettaminen.  Kenialaiset  tiimin 
jäsenet ja teksasilainen Jason johtavat osastoja, jotta 
voin  keskittyä  enemmän  saarnaamiseen  ja 
opettamiseen,  vaikka jatkankin koko organisaation 
johtajana.  Tämä  auttaa,  koska  minun  ei  tarvitse 

ohjata  jokaista  työntekijää  vaan  voin  johtaa 
osastojen  johtajia,  joilla  on  enemmän  vastuuta 
toimialoillaan.  Näin  apostolitkin  toimivat 
Apostolien tekojen 6. luvussa, kun väki lisääntyi ja 
he  kuormittuivat  hallinnollisista  tehtävistä,  jotka 
muutkin  pystyivät  hoitamaan.  Teologisen 
koulutuksen  saaneiden  pitäisi  keskittyä 
saarnaamiseen  ja  opettamiseen,  kun  taas  niiden, 
joilla  on  muita  taitoja,  tulisi  käyttää  niitä  Herran 
palvelemiseen ja Hänen kansansa tehtäviin.

“Niin ne kaksi toistakymmentä kutsuivat 
kokoon opetuslasten joukon, ja sanoivat: ei 
se ole kohtuullinen, että me annamme ylön 
Jumalan sanan , j a pöytä in edessä 
palvelemme. Sentähden, rakkaat veljet, 
valitkaat teistä seitsemän miestä joista hyvä 
todistus on, jotka ovat Pyhää Henkeä ja 
viisautta täynnänsä, joiden haltuun me 
tämän v i ran annamme. Mut ta me 
t a h d o m m e r u k o u k s e s s a j a s a n a n 
palveluksessa pysyväiset olla” (Ap. t. 6:2-4 
Biblia). 

Meillä on ongelma!

Luterilaiset Afrikassa
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON OPETTAJIKSI
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SUOMI 

Tänä  kesänä  olimme  Suomessa,  ja  meillä  oli 
mahdollisuus  esitellä  Luterilaiset  Afrikassa  -
järjestön  työtä  Lähetyshiippakunnassa 
seurakunnissa  ja  Länsi-Suomen  rukoilevaisten 
(LSRY) parissa.  Kesä oli  kiireisin Suomessa,  mutta 
lapset suhtautuivat siihen kivasti.  Heillä oli  paljon 
mahdollisuuksia  uimiseen  puhtaissa  vesissä, 
marjojen poimimiseen ja metsissä vaelteluun. Tämä 
oli  kylmin  muistamani  kesä.  Lämpimin  viikko  oli 
viimeisin ja silloin päästiin 20 asteeseen! Se aiheutti 
valtavan  ukkosmyrskyn,  joka  iski  juuri  kun  ylitin 
maaliviivan Helsinki Marathonilla. Se ei unohdu.
Toinen suuri elämys oli meidän teinien, Maggien ja 
Tristanin, vaellusretki Kainuussa. Olen ylpeä heistä, 
sillä  se  oli  rankka  kokemus  varsinkin  Maggielle, 

koska  molempina  öinä  satoi  ja  teltassa  oli  reikiä. 
Tristan  kertoi,  että  toisena  yönä  saderyöppy  osui 
suoraan hänen kasvoilleen kello neljä. He pystyivät 
silti  nauramaan  sille.  Arvokkainta  oli,  että  he 
tapasivat  muita  luterilaisia  nuoria,  jotka 
kamppailevat  luterilaisina  maailmassa,  joka  on 
tullut  vihamieliseksi  kristityille.  He  lohduttivat 
toisiaan kertomuksilla siitä, kuinka itse kukin kokee 
yksinäisyyttä  kristittynä  kouluissa,  joissa  monet 
luokkatoverit  elävät  ja  toimivat  vastoin  Jumalan 
sanaa. Heitä rohkaisi paljon se, että he huomasivat 
muiden olevan samassa tilanteessa,  eivätkä he ole 
yksin.  Heillä  on  nyt  ryhmä,  jossa  he  voivat 
keskustella  keskenään  ja  rohkaista  toisiaan,  kun 
palaavat  kouluun.  Kysyttäessä,  miksi  asiat  ovat 
näin,  ehdotin,  että  ehkä  Jumalan  tietää  maailman 
pimeyden ja jokainen heistä on kuin pieni kynttilä, 

joka  pimeässä  nurkassa  valaisee  Kristuksen  valoa 
avuksi niille, jotka ovat eksyksissä. 

“Te olette maailman valkeus. Ei sitä 
kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, 
Eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, 
vaan kynttiläjalkaan, valaisemaan kaikkia, 
jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon 
teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he 
näk i s ivä t t e idän hyvä t t yönne , j a 
kunnioittaisivat teidän Isäänne, joka on 
taivaissa” (Matt. 5:14-16 Biblia). 

BURKINA FASO 

Tiinalle  ja  lapsille  ei  kesä  ollut  vain  ajelemista 
ympäriinsä.  Heillä  oli  myös  mahdollisuus  viettää 
aikaa  mummin  ja  ukin  kanssa,  kun  matkustin 
ensimmäiseen  lähetyskohteeseeni,  Burkina  Fasoon. 
Saatatte  muistaa,  että  joitakin  vuosia  sitten 
työskentelin tiimin kanssa kääntääksemme Lutherin 
Vähän katekismuksen moorén kielelle, joka on maan 
yleisin  heimokieli.  Vaikka  käännös  valmistui 
muutama  vuosi  sitten,  ebola-epidemian 
puhkeaminen  Länsi-Afrikassa  pysäytti  lennot 
alueelle. Lennot käynnistyivät jälleen tänä keväänä, 
mutta  onnistuimme  järjestämään  tapaamisen  vain 
kesäksi - pienellä vastuksella.
Kirja oli taitettu ja valmis julkaistavaksi ennen kuin 
saavuin,  jotta  voimme  pitää  johdantoseminaarin. 
Lähetin  sähköpostia  katoliselle  julkaisijalle  ja  he 
antoivat  vahvistuksen  painamisesta.  Meillä  oli  jo 
Luterilaiselta perintösäätiöltä suostumus maksusta. 
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Julkaisija  ei  kuitenkaan  suostunut  antamaan 
maksutietoja varojen siirtämiseen ennen kuin tulisin 
paikalle. Näin teinkin heti ensimmäisenä päivänä, ja 
painaminen  saattoi  alkaa.  Minulla  oli  kuitenkin 
viikko  aikaa,  ja  jos  tunnette  minut,  tiedätte,  etten 
voinut vain istuskella tyhjän panttina.
Jeesuksella oli suunnitelmansa tähänkin. Onnistuin 
tapaamaan  Missourin  synodin  (LCMS)  uuden 
lähetystyöntekijän,  Ryan  McDermottin,  joka  on 
Burkina  Fasossa  opiskelemassa  ranskaa.  Kerroin 
hänelle,  että  minulle  nopein  tapa  uusien  kielien 

oppimiseen  on  lähteä  Raamatun  kanssa  liikkeelle, 
hypätä täysillä sisään ja evankelioida. Älä murehdi, 
jos  teet  virheitä  kieliopissa  tai  missä  tahansa,  lue 
vain  Raamattua.  Näin  oppi  on  puhdas,  kielioppi 
oikea  ja  he  kuulevat  Sanaa.  Joka  päivä  kävimme 
sitten  eri  kylissä  vuosia  sitten  kouluttamieni 
upeiden  pastorien,  Tanpon,  Miyemban,  Josephin, 
Espoirin, Marcelin ja Leopoldin kanssa.
Kaiken  lisäksi  en  pelkästään  tavannut  uutta 
työtoveriani,  vaan  me  myös  valmistelimme 
maaperää  uusille  vierailuille,  kunhan  katekismus 
olisi  painettu.  Olen  kuullut  viestejä,  että  Ryan  on 
uskollisesti  vienyt  katekismuksia  ja  opetusta 
kansalle,  ja  veikkaan,  että  hän  oppii  myös  paljon 
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ranskaa!  Asiat  eivät  aina  mene  suunnitelmiemme 
mukaan,  mutta  me  rukoilemme  ja  teemme  sen 
varassa  mitä  Herra  antaa.  Hän on hyvä antaja.  Ja 
mikä tärkeintä: Hän tietää mitä tekee!

“Sillä minun ajatukseni ei ole teidän 
ajatuksenne, ja teidän tienne ei ole minun 
tieni, sanoo Herra.  Vaan niin paljo 
korkeampi kuin taivas on maasta, niin ovat 
myös minun tieni korkeammat teidän 
teitänne, ja minun ajatukseni teidän 
ajatuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi 
tulee taivaasta alas, ja ei mene sinne jälleen, 
vaan tuorettaa maan, ja tekee sen 
hedelmälliseksi ja antaa sen kasvaa, ja antaa 
siemenen kylvettää ja leivän syötää; Niin on 
myös minun sanani, joka minun suustani 
lähtee, ei sen pidä tyhjänä palajaman minun 
tyköni, vaan tekemän mitä minulle otollinen 
on, ja sen pitää menestymän, jota varten 
minä sen lähettänytkin olen” (Jes. 55:8-11). 

KAHDEN TUNNIN SAARNA 

Toinen suuri siunaus ja ihme Burkina Fasossa on se, 
miten  ihmiset  kaipaavat  Jumalan sanaa.  Saarnasin 
kaksi  tuntia  siitä,  miten  se,  että  Abraham  uhrasi 

Iisakin  liittyy  islamiin,  mutta  saa  todellisen 
täyttymyksensä  Jeesuksessa.  Saarnan  jälkeen 
seurakunta  valmisti  meille  lounaan kanasta,  jonka 
he  olivat  antaneet  meille  lahjaksi.  Sen  jälkeen  he 
halusivat  palata  kirkkoon,  jotta  opettaisin  lisää! 
Olisipa  länsimaissa  tällainen  Jumalan  sanan  nälkä 
niin kuin Burkina Fasossa, jossa asukkaista 80 % on 
muslimeja!

RAKENNUSTYÖN TILANNE 

Palattuamme  Keniaan  oli  välitön  suuri  tehtävä 
Luterilaisen  teologisen  koulun  rakennustyön 
jouduttaminen. He viimeistelevät kirjaston yläkertaa 
ja  heidän  pitäisi  voida  asentaa  katto  kahdessa 
kuukaudessa.  Kirjasto  on  melko  iso.  Neliömäisen, 
kaksikerroksisen  rakennuksen  sivu  on  noin  25 
metriä  pitkä.  Tärkein  syy  on  se,  että  tutkin 
vaatimuksia  sille,  että  teologinen  koulu  voidaan 
hyväksyä yliopistoksi.  Yksi  edellytys  tälle  on,  että 
sillä  täytyy  olla  vähintään  30.000  niteen  kirjasto 
osoituksena  siitä,  että  se  on  vakavasti  otettava 
oppilaitos.  Meillä  ei  ole  vielä  niin  paljon  kirjoja, 
vaikka jotkut uskolliset luterilaiset, kuten tri Robert 
Rahn, ovat lahjoittaneet henkilökohtaiset teologiset 
kirjastonsa.  Odotellessamme  kirjaston 
täydentymistä  pidetään  kirjat  alakerrassa  ja 
seminaarit  yläkerrassa.  Pidämme  siellä  myös 
jumalanpalvelukset,  kunnes  luokkahuoneet  ja 
kappeli  ovat  valmiina.  Suunnittelimme 
rakennusjärjestyksen tarkoituksella näin.
Toinen  lähes  valmis  rakennus  on  kahden 
makuuhuoneen  mökki,  jonne  majoitamme 
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vierailevat  opettajat.  Seuraava  rakennus  tulee 
olemaan  lähetystyöntekijän  talo,  jotta  meidän 
perheemme voi muuttaa sinne ensi vuoden aikana. 
Se  on  kunnianhimoinen  rakennussuunnitelma 
Kenian  oloissa.  Pidä  tämä  ja  kaikkien  rakentajien 
turvallisuus rukouksissasi.

TULEVAT SEMINAARIT 

Vierailevista  opettajista  puheen  ollen  meillä  on 
suunnitelmia syksyn kursseista. Ne alkavat hieman 
uskonpuhdistuksen  juhlapäivää  (31.10.)  ennen  ja 
jatkuvat  joulun  yli.  Mikä  upea  tapa  viettää 
uskonpuhdistuksen  500-vuotisjuhlavuotta!  Tämän 
syksyn kurssit käsittelevät eskatologiaa (oppi lopun 
ajoista), kirkkoa ja sen virkaa, Kristusta psalmeissa 
ja  Tunnustuskirjoja.  Pidämme  myös  vuosittaisen 
nuorten seminaarimme viikkoa ennen joulua.

KÄÄNNÖSKULMA 

Kun  kurssit  eivät  ole  käynnissä,  meillä  on  myös 
lukupiirejä, jotka koelukevat käännöksiä ennen kuin 
ne  lähetetään  painoon.  Näihin  kirjoitin  kuuluvat 
Roland  Baintonin  kirja  Tässä  seison  (Lutherin 

elämäkerta) ja C. F. W. Waltherin Pastoral Theology. 
Mikäli aika antaa myöten, koeluemme myös kirjan 
Rites  and  Resources  for  Pastoral  Care.  Olemme 
kääntäneet kaikki nämä kirjat suahiliksi.
Muilla  kielillä  toimitamme  Lutherin  Vähää 
katekismusta  luon  (Kenia)  ja  bemban  (Sambia) 
kielille.  Sambian  piispa  haluaisi  innolla  meidän 
kääntävän myös Ison katekismuksen ja luterilaisen 
liturgian lundan kielelle.

RUKOUSPYYNNÖT 

Vaivattomat  muutokset  organisaatiossa  ja  voimaa 
uusille  osastojen  johtajille,  jotta  he  voivat  ottaa 
vastuun ja auttaa toteuttamaan käsillä olevat monet 
tehtävät  Lutherilaiset  Afrikassa  -järjestössä  ja 
Luterilaisen teologisen koulun kehittämisessä.
Rauhaa Keniaan sen jälkeen, kun presidentinvaalit 
mitätöitiin  ja  uudeksi  vaalipäiväksi  ilmoitettiin  17. 
lokakuuta.
Tulevat  seminaarit,  opettajille  uskollisuutta, 
oppilaille ahkeruutta ja turvaa kaikille matkoille.

Kristuksessa
pastori James May

www.lutheransinafrica.com  5



Luterilaiset Afrikassa syyskuu 2017

www.lutheransinafrica.com  6



Luterilaiset Afrikassa syyskuu 2017

www.lutheransinafrica.com  7



Luterilaiset Afrikassa syyskuu 2017

www.lutheransinafrica.com  8


