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Kamppaillen, mutta vielä täällä 
Monet teistä luulivat, että olimme kenties kadonneet. Todellakin olemme kokeneet paljon 
vastoinkäymisiä vuoden alusta lähtien, mutta olemme vielä täällä. Taloudellisella kriisillä on 
ollut katastrofaalinen vaikutus lähetystyöhön. Sen seurauksena monet lähetystyöntekijät on 
vedetty pois kentiltä. Viime joulukuussa LHF:n johtaja soitti ja sanoi, etta taloudellisen tilanteen 
pakottamana minun täytyy palata takaisin Yhdysvaltoihin. Olimme vaimon kanssa epätoivoisia. 
Olimme juuri muuttaneet Itä-Afrikkaan ja oppineet suahilin kielen. Lisäksi näimme 
ympärillämme olevien ihmisten tarpeet 
ja niin päätimme, että emme voisi hylätä 
heitä. 
 
Vuosi alkoi useilla erityisesti 
muslimiperheistä tulevien somaleiden 
kastetilaisuuksilla. Eräs luterilainen 
Somali, herra Gurhan, on luonut 
nettisivut, joilta löytyy luterilaisia 
lähteitä ja uutisartikkeleita 
somalikristittyjen vaikeuksista. Voit 
lukea aiheesta lisää täällä - 
http://www.somalimission.org/ 
 
Herra Gurhan pääsi pakolaisena Eurooppaan hirvittävän vainon tähden, jota 
muslimiperheenjäsenet aiheuttuivat. Mm. hänen lapsensa siepattiin. Samanlainen vaino jatkuu 
meidänkin seurakunnan luterilasia kohtaan. Yksi naisjäsen hakattiin, koska häneltä löytyi 
evankeliointitraktaatti, jonka olin hänelle antanut. Toinen jäsen, Ahmed Hassan 
(valmistautumassa kasteeseen kuvassa) siepattiin, koska hän evankelioi muita somaleja 
Keniassa. Jatkamme rukoilua hänen puolestaan ja hänen etsimistään. Uhkailun seurauksena 
monet Kenian kristityt ovat lannistuneet ja pelkäävät ja välttävät somaleiden evankeliointia. 
 
Perheemme ei voinut jättää näitä ihmisiä. Taloudellisen tilanteen, LHF:n budjettileikkausten ja 
sen seurauksena, että halusimme jäädä Afrikkaan, palkkani ei enää tule LHF:lta. Olemme siis 
tulleet itsenäisiksi lähetystyöntekijöiksi, jotka ovat teidän tuen varassa. Suomesta voit lähettää 
tukesi Länsi-Suomen Rukoilevaisten tai Luthersäätiön kautta. 
 
Länsi-Afrikka 
Tein kaksi matkaa Länsi-Afrikkaan tammi- ja maaliskuun, 2010 välillä. Olin siellä, (1) 
auttaakseni luterilaista kirkkoa Ouagadougoussa ja rakentaaksemme katon heidän kirkkoonsa, 
(2) hoitaakseni Vähän katekismuksen uudelleen printtaamisen ranskaksi (ollut pois painosta 



lähes 30 vuotta), (3) opettaakseni kurssin teologisessa seminaarissa Togossa, (4) johtaakseni 
neljännen vuosittaisen Jatkuvan Koulutuksen Seminaarin pappiskokelaille ja kirkon johtajille 
seitsemästä ranskaa puhuvasta Afrikan maasta, (5) rohkaistakseni nuorta kirkkoa Burkina 
Fasossa. 
 

 
Olen laittanut kuvia nettisivulle kirkon katon rakentamisesta ja voit myös nähdä kuvia Burkina 
Faso –sivulla. Tässä yläpuolella näet kuvan yhdestä lähetysasemasta, jonka kirkon johtajat 
Ouagadougoussa ovat aloittaneet. Yksi kirkon jäsenistä, rouva Victorine Woba, huolehtii 
orvoista ja toivoo voivansa tuoda heille katoavaisen maallisen ruoan rinnalla myös ikuista 
ruokaa. Niinpä Leopold ja seurakunnan johtaja Jean Douti alkoivat vierailla orpojen luona joka 
sunnuntai kirkon jälkeen. He ovat opettaneet kristillistä uskoa Vähä katekismusta apuna 
käyttäen. Meistä oli uskomatonta, että 300 – 400 ihmistä, joista useimmat olivat orpoja ja leskiä, 
tulivat ei pelkästään kuuntelemaan, mitä meillä oli sanottavana, mutta että lapset istuivat hiljaa ja 
esittivät hyviä kysymyksiä kuunnellessaan opetusta 
armosta ja pelastuksesta. Leopold ja Jean jatkoivat heidän 
opettamista sillä aikaa kun itse matkustin Togoon. 
Palatessani siellä oli yli 50 ihmistä valmiina pyytämässä 
kastetta. Tästä syystä tarvitsee kouluttaa lisää pappeja. 
Kolme Burkina fasolaista (Espoir, Joseph ja Tanpo) 
valmistuvat Togon teologisesta seminaarista keväällä 2011 
ja neljäs (Marcel) valmistuu vuonna 2013. Pidäthän heidät 
rukouksissasi. 
 
Miksi kiire? 
Kaksi kastetuista olivat Adama ja Hawa. He olivat 
kaksoset, ensimmäiset lapset, jotka syntyivät Rakietalle. 
Hawa painoi vähemmän kuin kilon syntyessään ja hänen 
painonsa ei oikein lähtenyt nousuun. Kun kysyin Rakietalta 
oliko lapset kastettu, kuulin usein toistuvan vastauksen, Adama ja Hawa äitinsä Rakietan kanssa. 

Molemmat lapset menivät Jeesuksen luo 
toisella pääsiäisviikolla, 2010. 



että hänellä ei ollut rahaa kasteeseen. Kutsuimme hänet tulemaan sinä viikonloppuna ja tuomaan 
lapset kasteen pelastavaan veteen. Vain kuukutta myöhemmin terve kaksonen Adama kuoli 
yöllä. Kaksi päivää myöhemmin Hawa kuoli. Tämä ravisteli kirkkoa, mutta nyt heillä oli toivo 
Jumalan lupauksesta; “Ettekö te tiedä, että me kaikki, jotka olemme Jesuksessa Kristuksessa 
kastetut, me olemme hänen kuolemaansa kastetut?  
Niin me olemme siis hänen kanssansa haudatut kasteen kautta kuolemaan: että niinkuin Kristus 
on kuolleista Isän kunnian kautta herätetty, niin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.  
Sillä jos me ynnä hänen kanssansa olemme istutetut yhdenkaltaiseen kuolemaan, niin me myös 
tulemme yhdenkaltaiseksi ylösnousemisessa” (Room 6:3-5). 
Kirkko tarvitsee koulutettuja pappeja, jotka kastamisen lisäksi voivat ohjata ihmisiä Jumalan 
lupausten ääreen ja tietoisuuteen siitä, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Enemmän ja 
parempaa opetusta tarvitaan. 
 
Opeta heille kaikki… 
Koska enemmän ja parempaa opetusta tarvitaan, olemme tätä yrittäneet toteuttaa. Valitettavasti 
opetuksen määrä on vähentynyt viime vuodesta suuren varojen leikkuun seurauksena, mutta 
jatkamme opettamista ja teemme mitä pystymme. Saavuttaakseni suurimman hyödyn Länsi-
Afrikan matkasta menin Togon teologiseen seminaariin kirkon katon rakentamisen ja 
katekismuksen printtaamisen jälkeen ja opetin siellä kurssin ‘Kuinka opettaa Vähä 
katekismusta’. Seuraamme liittyi myös kanttori Jonathan Mueller Wheatonista Illinoisista (St 
John Lutheran Church), joka auttoi esittelemään uuden ranskalaisen luterilaisen virsikirjan, 
Liturgies et Cantiques Luthériens, joka on ensimmäinen laatuaan printattu yli 
kolmeenkymmeneen vuoteen. Tähän asti suurin osa ranskaa puhuvasta Afrikasta ei ole koskaan 
nähnyt luterilaista virsikirjaa. Enemmistölle kirkoista oli esitelty ainoastaan evenkelisia 
ylistyslauluja ilman mahdollisuutta kuulla syvämietteisempiä opetusvirsiä. 

Kanttori Jonathan Mueller 
Opiskelijoita oppimassa 
luterilaisia virsiä.   
OIKEALLA: Opiskelijoita 
oppimassa luterilaisia virsiä 
 
Haluamme kiittää Glory of Christ Luterilaista kirkkoa (Plymouth, MN), joka mahdollisti 
Jonathanin matkan ja myös lahjoitti sata uutta virsikirjaa. Se oli hyvä alku ja nyt monet muutkin 



haluavat omistaa Liturgies et Cantiques Luthériens –virsikirjan. Jos haluat nähdä You Tube- 
videoita laulamisesta, seuraa näitä linkkejä –  
http://www.youtube.com/watch?v=s25NtvLAm_g&playnext_from=TL&videos=cIzTl3pQz4E 
http://www.youtube.com/watch?v=s25NtvLAm_g&playnext_from=TL&videos=cIzTl3pQz4E 
 
Palattuani Itä-Afrikkaan minua odotti useita opetuspyyntöjä. Suahilia puhuvia ihmisiä on noin 
150 miljoonaa. Pelkästään Tansaniassa on yli viisi miljoonaa luterilaista. Sen jälkeen kun Vähä 
katekismus käännettiin suahiliksi, sitä on printattu noin 50 000 kopiota. Tuo määrä saattaa 
kuulostaa isolta, mutta  todellisuudessa se on tarpeeksi vain yhdelle prosentille Tansanian 
luterilaisista puhumattakaan muista suahilia puhuvista maista –Keniasta, Ugandasta ja osasta 
Kongoa. Niin monet eivät ole koskaan nähneet katekismusta, mutta joka kerta kun jaamme  ja 
opetamme sitä, silmiä avautuu. Monet ovat kuulleet, mitä heidän täytyy tehdä miellyttääkseen 
Jumalaa, mutta vähän on painotettu sitä, mitä Jumala jatkuvasti tekee meitä varten. Hyvän 
kirjallisuuden ja opetuksen avulla he saavat täysin erilaisen ja oikean ymmärryksen armosta, ja 
he haluavat opettaa saman omissa seurakunnissaan. 

 
Esimerkki: Huhtikuussa 
esittelimme katekismuksen Paren 
hiippakunnassa Tansaniassa. 
Kolmekymmentä pappia ja 
diakonissaa oli kutsuttu. He saivat 
ensimmäiset katekismuksensa ja 
Good News (Hyvä Sanoma) –
lehtensä. Kolme viikkoa 
myöhemmin hiippakunnan johtaja 
kutsui meidät kouluttamaan 120 
nuoriso-ohjaajaa ja tuhat nuorta.  
 
 
 
 
 

 Jesus vastasi ja sanoi hänelle: jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen;  
Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoo ijankaikkisesti; vaan se 
vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu ijankaikkiseen 
elämään.  Sanoi vaimo hänelle: Herra, anna minulle sitä vettä, etten minä janoaisi enkä 
tarvitsisi tulla tänne ammentamaan  

Joh 4:13-15 
 
RUKOUSPYYNTÖJÄ 
Tarvitsemme jatkuvasti rukoustukeanne. Tällä hetkellä pyydämme rukoustanne:  
 Lähetystyölle, että meitä käytettäisiin uskon opettamisessa muille. 
 Lähetyksen tarpeille, että enemmän tukea annettaisiin, jotta enemmän ihmisiä voitaisiin saavuttaa 
ja opettaa. 

Tiinalle, koska hänen on määrä synnyttää kuudes lapsemme kesäkuun puolivälissä. 
 Ahmedille, jonka äärimuslimit ovat kidnapanneet. 

 



 
 
 

 
 

 


