
Välähdyksiä lähetyskentältä: Mitä tämä todella 
tarkoittaa?

Päivitys 
Jotkut teistä eivät ole kuulleet meistä pitkään aikaan. Joidenkin teidän kanssa meillä taas on ollut suuri ilo 
tavata ja oppia tuntemaan teitä paremmin lomamme aikana.
 

Lasten kouluvuoden päätyttyä toukokuun viimeisellä viikolla 
me matkustimme Amerikkaan kahdeksi kuukaudeksi. Se oli 
melkoinen seikkailu heti alusta alkaen. Kuten voit kuvitella, ei ole 
helppoa matkustaa Kenian Nairobista Ohion Clevelandiin kolmella 
lentokoneella kuuden lapsen kanssa. Tavallisesti matka odotuksineen 
ja koneenvaihtoineen kestää vuorokauden, mutta tällä kertaa se kesti 
lähes KOLME PÄIVÄÄ, yhteensä 70 tuntia!

Kotimaan jaksot eivät ole meille vain lomailua, sillä olimme joka 
viikko eri paikassa tapaamassa upeita tukijoitamme ja esittelemässä 
Luterilaiset Afrikassa (LIA) –järjestön työtä. Yritämme kovasti palvella 

Herraa, viedä Jumalan sanaa ihmisille, jotka eivät koskaan ole kuulleet pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, 
ja olla hyviä taloudenhoitajia jokaiselle dollarille, jonka uskolliset kristityt lahjoittavat. Lähetystyöntekijä 
voi kuitenkin tuntea itsensä ajoittain hyvin eristetyksi Afrikassa. On tavallista tuntea koti-ikävää ja jopa 
lannistua, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai tavalla, jota amerikkalainen pitäisi ”normaalina”. 
Meidän lomamme suurimpia asioita olikin se, että tavatessamme monia rakkaita ystäviämme he tuntuivat 
jo ymmärtävän kuinka vaikea tämä tehtävä on. Tapa, jolla meidän vastaanotettiin teidän kodeissanne 
hymyllä, rukouksilla, rohkaisun sanoilla, miellyttävillä keskusteluilla ja hyvällä ruualla kohotti mielialaamme (ja 
painoamme! Taisin lihoa liki 10 kiloa kahdessa kuukaudessa!).



Nyt ja silloin 
Tuntuu kuitenkin siltä, että olisimme palanneet Afrikkaan jo pian Amerikkaan 
tulomme jälkeen. Palasimme elokuun 7. päivänä ja lasten koulu alkoi seuraavana 
päivänä. Tiina ja minä keskityimme entistä tiukemmin etsimään uutta kotia ja 
lähetyskeskusta. Ylistys Jumalalle ja kiitos teidän rukoustenne, löysimme uuden 
asuinpaikan elokuun lopulla. Se on saman kaupungin osan toisella puolen ja siinä 
on kyllin tilaa meidän kodillemme, kahdelle käännöshuoneelle, ja mikä tärkeintä, 
suurelle olohuoneelle, jossa voimme pitää kappelijumalanpalveluksia.

Niin kuin olen aiemmin todennut, vuokrat Nairobissa kuten Euroopan ja Amerikan 
pääkaupungeissa eivät ole kovin edullisia. Siksi toivomme, että tämä vuokrasuhde 
olisi väliaikainen, kun alamme säästää pysyvää asuinpaikkaa varten. Olemme 

asuneet Afrikassa vuodesta 2006 lähtien ja toivomme voivamme pysyä 30 vuotta. Mutta riippumatta siitä, 
kuinka kauan me olemme täällä, luterilaisen kirjallisuuden ja opetuksen tarve jatkuu pitkään sen jälkeenkin.

Avunpyyntö 
Työ jatkui palatessamme lomalta, etsiessämme uutta kotia ja 
valmistellessamme muuttoa. Jotkut teistä kuulivat jo kesän 
lähetystapahtumissamme, että Sambian luterilainen kirkko on pyytänyt 
apua. Moniin heidän pastoreihinsa on vaikutettu lupauksilla apurahoista ja 
taloudellisista eduista, jos he vastapalvelukseksi painostavat kirkkoaan, jotta 
se alkaisi vihkiä naisia papeiksi. On tavallista, että rikkaat amerikkalaiset ja 
eurooppalaiset sitovat esim. Koulutuksen, ravintoavun ja terveydenhuollon 
rahoittamisen siihen, että edistetään heidän omia tavoitteitaan.

Naispappeuden todellinen vaara ymmärretään usein väärin. Sen kannattajat väittävät, että pappeuden 
epääminen naisilta tarkoittaisi sitä, ettei heitä pidetä yhtä tärkeinä kuin miehiä. Tämä ei yksinkertaisesti ole 
totta. Naiset ovat elintärkeitä perheelle, kirkolle ja yhteiskunnalle. Silti meillä on Jumalan antamia rooleja 
ja tehtäviä, ja monet tämän elämän kutsumustyöt kuvataan selkeästi Raamatussa. Yhden niistä –pastorin 
kutsumuksen – on Kolmiyhteinen Jumala osoittanut miehille. Siksi todellinen kysymys kuuluu: Pidämmekö me 
kiinni siitä mitä Raamattu opettaa vai muutammeko Jumalan sanan, jos se ei pidä yhtä meidän kulttuurimme ja 
nykyisen filosofian kanssa? Tai toisin sanoen: Luotammeko Jumalan järjestykseen vai ihmisen järjestykseen? Tämä 
kysymys johtaa sitten lisäkysymyksiin, joista vähäisin ei ole: Jos me muutamme yhden jakeen niin miksi emme 
kahta tai kolmea?

Valitettavasti meidän afrikkalaiset veljemme ja sisaremme saavat vain vähän 
opastusta siihen, kuinka he voisivat vastata tämänkaltaisiin raamatullisiin 
kysymyksiin. Me tiedämme toki väärän opetuksen vaarat. Tapa, jolla Saatana 
petti Eevan Eedenin paratiisissa, oli kysyä: Sanoiko Jumala todella noin? 
Kun meidän Vihollisemme käyttelee epäilyksen ja popkulttuurin viisastelun 
keinoja ja monet muut kirkkokunnat vihkivät naisia papeiksi, ei ole mikään 
ihme, että afrikkalaiset pastorit kyselevät: Onko oikein ettemme toimi noin? 
Mitä Raamattu todella sanoo?

Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut Kirkolleen selkeän esityksen siitä, “mitä Raamattu todella sanoo”. Se on 
meillä luterilaisissa Tunnustuskirjoissa! Kiitämme edelleen Jumalaa siitä, että tämä kallisarvoinen aarreaitta on 
käännetty kiswahilin kielelle Luterilaiset Afrikassa –järjestön (LIA) ja Luterilaisen perintösäätiön Afrikan osaston 
(LHF-A) toimesta. Olemme myös parhaillaan kääntämässä Vähää katekismusta kysymyksineen useille Afrikan 
kielille. Toivomme voivamme palvella Hänen äänenään ja käsinään puhtaan opin jakamisessa afrikkalaisille 
veljillemme ja sisarillemme Kristuksessa.

Sambian seminaari pidettiin elokuun viimeisellä viikolla. Opettajina olivat piispa David Tswaedi (Etelä-Afrikka), 
past., tri Anssi Simojoki, past. Albert Mongi (Tansania), past. Samwel Atunga (Kenia), past. Ari Lukkarinen ja 
past. James May. Aloitimme jakaantumalla pieniin ryhmiin lukemaan viisi raamatunkohtaa ja arvioimaan, missä 



kohdin osallistujat olivat Raamatun ymmärtämisessään (1. Kor. 14:26-
40, Gal. 3:26-29, Ef. 5:22-33, 1. Tim. 3:1-13, Tit 1:5-2:5). Kun osallistujat 
lukivat läpi näitä kohtia, he kysyivät tällaisia kysymyksiä:

•	 Raamattu sanoo, että me olemme kaikki Jumalan lapsia, mutta miksi 
meidän pitää olla valikoivia ja sanoa, ettei naisten tule puhua tai saarnata 
kirkossa? 
•	 Miksi jotkut kirkot eivät vihi nykyisin naisia papeiksi? 
•	 Mikä poistaa eron, kaste vai pappisvihkimys? 
•	 Jos miesten ja naisten välillä ei ole eroa, voivatko naiset olla pappeja? 
•	 Onko paimentamisen ja todistamisen välillä eroa? 
•	 Voivatko naiset tehdä yhtä mutta eivät toista? 

Yksi kysymys johti tietenkin toiseen ja oli hyvä paneutua hengelliseen keskusteluun, joka keskittyi Jumalan 
sanaan.

Ymmärtääksesi paremmin opetuksen tarvetta Afrikan kirkkojen henkilökunnalle, esimerkkejä kunkin kohdan 
herättämistä kysymyksistä löytyy meidän LIA Facebook page (https://www.facebook.com/pages/Lutherans-in-
Africa/116204625090677) sivuiltamme 28. elokuuta.

Seminaarin lopussa osallistujat tulivat siihen selkeään lopputulokseen, joka löytyy Room. 12:2: “Ja älkäät 
sovittako teitänne (mukautuko) tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaat teitänne teidän mielenne 
uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olis.”

Tämä harjoitus ja Raamatun tutkistelu vahvisti heitä myös muilla teologian aloilla. Mitä tahansa Jumala 
sanookin, se on totta. Hän ei valehtele vaan tietää mikä meille on parasta ja tahtoo sitä mikä on meille parasta. 
Siksi me luotamme Häneen.

“Ellet ehkä pystykään tätä kaikkea tuntemaan, niin usko kuitenkin Jumalan 
sanaa. Se ei valehtele sinulle, vaan tuntee lihasi paremmin kuin itsekään sen 
tunnet” (Iso katekismus V:76).

Olemme tavattoman kiitollisia Elämän kruunu -seurakunnalle 

Crown	of	Life	Lutheran	Church	(http://www.crownoflifesa.org/)	Teksasin	
San Antoniossa. Se teki seminarian mahdolliseksi ja auliisti hankki kullekin 
osallistujalle John Plessin ja Matthew Harrisonin toimittaman kirjan 
Women Pastors? (Naispappeja?).

Paina tästä (http://www.youtube.com/watch?v=EeNn0S2xXrs) nähdäksesi seminaarin osallistujan Brian 
Simunzan kertovan sekä opetuksen että materiaalin tarpeellisuudesta.

Radioaalloilla 
Ennen Sambian seminaaria minut oli kutsuttu osallistumaan konferenssiin Englannin 
Cambridgeen. Se oli hieno mahdollisuus puhua Euroopan luterilaisille Luterilaiset 
Afrikassa –järjestön työstä. Ollessani siellä Britannian luterilaisen radion isäntä, past. 
Jaime Kriger kutsui minut haastatteluun, joka löytyy osoitteesta: www.lutheranradio.
co.uk/podcasts.php. Etsi otsikon “Lutheran Radio News” kohdasta 31. elokuuta 2012.

Takaisin Kongoon 
Syyskuun puolivälissä minut on kutsuttu avustamaan kuuden pastorin vihkimisessä 

Kongon evankelisluterilaiseen kirkkoon. Jotkut näistä pastoreista olivat oppilainani, kun opetin Togossa ja / tai 
kun meillä oli luterilaisia virsiseminaareja Kongon Brazzavillessa.

Vaikka on suuri ilo olla mukana noissa juhlissa, osa minusta on kuitenkin surullinen. Nuo ovat ensimmäiset 
pappisvihkimykset Kongossa yli kolmeen vuoteen! Uusien seurakuntien veljien ja sisarien evankeliumin nälkää 



ei tyydytetä kahdella uudella pastorilla vuodessa. Siksi kirkon presidentti, 
past. Joseph Mavoungou pyysi minua viipymään Kongossa vielä viikon 
antamaan perusopetusta kasvavalle evankelistojen joukolle, jotka 
palvelevat kirkossa kun uudet seurakunnat alkavat kokoontua.

Viikon koulutus voi ymmärrettävästi olla vain lyhyt yleiskatsaus, vaikka 
teemme parhaamme opettaaksemme luterilaista uskoa ja jakaaksemme 
mahdollisimman monta katekismusta ja virsikirjaa. Parempi ratkaisu 
on selvästikin löydettävä jakaaksemme tehokkaasti LIA:n voimavarat 
(henkilökunta, resurssit, varat, aika / matkat) mahdollisimman laajalti. 
Siksi esitämme alkavamme huokean, pysyvän käännös-, julkaisu- ja evankelistojen koulutuskeskuksen kylässä 
Nairobin ulkopuolella. Ajatuksemme ja hankkeesta koituvat erityistarpeet kerrotaan seuraavissa uutiskirjeissä.

Siihen saakka pyydämme teitä rukoilemaan, että ne jotka ovat Herran työkentällä ilman asiaan kuuluvaa 
koulutusta, saisivat Pyhältä Hengeltä opastusta niiden puutteellisten välineiden kautta, joita heillä on. 
Pyydämme, että rukoilette, ettei teidän sisarianne ja veljiänne, jotka janoavat evankeliumia, johdatettaisi 
harhaoppeihin, muuhun suureen häpeään ja / tai väärien opettajien viisauteen. Pyydämme teitä myös 
rukoilemaan, että Jumala herättäisi ja valmistaisi lisää työntekijöitä Herran elopellolle kaitsemaan kristittyjä ja 
saarnaamaan evankeliumia kaikessa sen puhtaudessa.

Kuten aina, olemme kiitollisia uskollisesta tuestanne Luterilaiset 
Afrikassa –järjestölle (LIA) rukouksilla, ajan, kykyjen ja voimavarojen 
antamisella sekä avokätisillä lahjoituksilla. Ylistämme Kolmiyhteistä 
Jumalaa siitä, että hän on pitänyt huolta LIA:sta huhtikuusta 2010 
lähtien. Pyydämme että liitytte meidän kanssamme etsimään Hänen 
viisauttaan ja opastustaan seuraaviin askeliin, jotta voimme vastata 
moniin avunpyyntöihin – samanlaisiin kuin Kongosta ja Sambiasta – 
joihin on jäänyt vastaamatta tähän saakka. Sillä me tiedämme, että 
evankeliumin kyseessä ollen perusta on niin kuin Luther sen ilmoittaa:

Meidän täytyy siis pitää lujasti kiinni siitä, että Jumala ei tahdo olla 
tekemisissä ihmisten kanssa millään muulla tavalla kuin sanan ja sakramenttien välityksellä. Kaikki se, mitä ilman 
sanaa ja sakramentteja Henkenä ylistetään, on itse Perkeleestä. Mooseksellekin Jumala ilmestyi ensiksi palavan 
pensaan ja suullisen sanan kautta. Yksikään profeetta, Elias en paremmin kuin Elisakaan, ei ole saanut Henkeä 
erillääm Kymmenestä käskystä. Johannes Kastaja sikisi vasta kun Gabriel oli sanonut sanan, ja hän potkaisi äitinsä 
kohdussa vasta kuultuaan Marian äänen. Ja pyhä Pietari sanoo, että profeetat ovat Jumalan pyhinä ihmisinä 
ennustaneet, ei ihmisten tahdosta vaan Pyhän Hengen johtamina. Mutta ilman ulkonaista sanaa he eivät olleet 
pyhiä, ja mahdotonta on, että Pyhä Henki olisi pannut heidät puhumaan, kun he vielä olivat epäpyhiä. Sanoohan 
Pietari, että he olivat pyhiä, kun Pyhä Henki puhui heidän suullaan (Tunnustuskirjat, Schmalkaldenin opinkohdat III, 
8:10-13).

Teidän Kristuksessa 
Past. James E. May Jr 
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