
!!!!!!!!!!!
-!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sudanilaiset pakolaiset  !
Huhtikuussa aloitin uutiskirjeeni puhumalla tilanteesta Dadaabin pakolaisleirillä, joka on 
yksi maailman suurimmista pakolaisleireistä. Siellä on muutamia maallikoiden johtamia 
luterilaisia seurakuntia, koska heillä ei ole pastoria. Suunnittelin matkaa sinne, mutta viikkoa 
myöhemmin Dadaabin eteläpuolella olevan Garissan yliopistoon tehtiin terrori-isku 
(http:www.bbc.com/news/world-africa-32169080). Tämä esti minua menemästä sinne, mutta 

teki myös seurakuntien johtajille hyvin 
vaikeaksi tulla pakolaisleiriltä Nairobiin. 
Lopulta neljä sudanilaista evankelistaa pääsi 
Nairobiin, jossa lohdutimme heitä 
evankeliumin sanalla. Monet teistä, jotka 
luette tätä Yhdysvalloissa, Euroopassa, 
Australiassa tai Afrikassa, olette huomanneet, 
että vaino kristittyjä kohtaan lisääntyy, mutta 
reaktio siihen on kussakin paikassa melko 
erilainen.  !
Meidän keskukseemme tulleet sudanilaiset 

pakolaiset eivät pyytäneet päästä Afrikasta länsimaihin. He eivät pyytäneet aineellista apua. 
He pyysivät asiaa, jonka he uskovat olevan maailman voimakkain, nimittäin Jumalan sana. 
Näyttää siltä, että ajoittain jotkut ihmiset epäilevät Jumalan sanan voimaa ja turvautuvat 
ihmislähtöisiin ratkaisuihin. Ajattelepa kuitenkin vaikka sitä, miten Jeesus herätti Lasaruksen 
kuolleista? Tai pienen tytön? Kuinka Jumala loi maailman ja kaiken mitä siinä on? Kuinka 
hän toi valon pimeyteen? Hän teki tämän kaiken Sanallaan. Siksi ehkä kaikkein vaarallisin 
asia länsimaissa ei ole modernismi, sosialismi tai islam. Vaarallisinta on epäillä sitä, että 
Jumala voi muuttaa sydämet ja tuoda meille suurimmat siunaukset, jos kuulemme, opimme 
ja uskomme hänen Sanaansa. !

Välähdyksiä lähetyskentältä: 
vainoa, saarnaamista, opettamista ja kääntämistä
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Anuakinkielinen katekismus !
Tästä pääsemmekin siihen päätyöhön, jota olemme tehneet viime kuukausien aikana, 
nimittäin katekismuksen kääntämiseen yhdelle Dadaabin pakolaisleirin kielelle. Katsomalla 
kuvia tästä leiristä (http://www.care.org/emergencies/dabaab-refugee-camp-kenya), voit 
kuvitella Matteuksen evankeliumin 14. luvun näkymän. Johannes Kastaja, suuri profeetta, oli 

mestattu, ja monet hänen seuraajistaan olivat 
kuin lampaat ilman paimenta. Jeesus meni 
veneellä autioon paikkaan ja väkijoukot 
seurasivat häntä. Heitä oli 5000 miestä ja 
lisäksi naiset ja lapset. Kun he pelkäsivät 
kuolemaa ja kärsimystä, Jeesus puhui heille 
sanoja jotka antoivat rauhan uupuneelle 
sielulle ja ruokki heidät Elämän Leivällä. !
Samalla tavoin Dadaabin pakolaisleirin 

opetuslapset tulivat kääntämään Jeesuksen 
sanaa viedäkseen sen kansalleen, joka on 
kärsinyt paljon. Pastori Stephen van der 
Hoek ja pastori Matthew Buse avustivat 
minua työssä saadakseen myös tuntuman 
siihen mitä Luterilaiset Afrikassa -järjestö 
tekee yhdessä Luterilaisen perintösäätiön 
kanssa. He auttoivat muokkaamaan 
Lutherin Vähän katekismuksen käännöksen 
anuakin kielelle. He yllättyivät päivittäin 
siitä, miten tärkeä tarkka käännös on, ja 
miten yksi tai kaksi lisättyä, poistettua tai 
muutettua sanaa muuttavat Jumalan sanan 
merkityksen. Annan pari esimerkkiä. !
Vähän katekismuksen kasteluvussa kysytään  !
Mitä kaste antaa tai hyödyttää? 
Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, 
vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat 
Jumalan sanat ja lupaukset.
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Mitkä ovat ne Jumalan sanat ja lupaukset?  
Nämä, jotka meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo Markuksen viimeisessä luvussa: Joka 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen (Mark. 
16:16). !
Valitettavasti anuakinkielisessä 
raamatunkäännöksessä kääntäjät eivät olleet 
pitäneet näistä sanoista ja olivat siksi lisänneet 
sanan ”hyväksyä”. Anuakinkielisessä 
käännöksessä sanotaan: ”Joka hyväksyy ja 
uskoo ja on kastettu, pelastuu”. Näin he 
lisäävät tekstiin ihmisen teon hyväksyä Jeesus 
sydämeensä. Ongelma on siinä, miten voin 
koskaan tietää olenko todella hyväksynyt 
Jeesuksen sydämeeni? Tämä on syy siihen, 
että jotkut sinun baptistiystävistäsi on saatettu 
kastaa kuusi, seitsemän tai kaksikymmentä kertaa. He tekevät näin, koska ajattelevat 
etteivät olleet riittävän vakavissaan ensimmäisen tusinan kasteen kohdalla. !
Tehdäksemme asiat vielä pahemmiksi, kuuluu katekismuksen seuraava kysymys: ”Miten 
vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita?” Lainattu raamatunkohta on Tiituksen kirjeen 3:5-8. !
”Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme 
iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma”. !
Mutta, protestanttiset kääntäjät eivät ilmeisesti pitäneet jakeista ja poistivat siksi kaikki 
viittaukset siihen, että sanat tarkoittaisivat kasteen tai minkäänlainen pesun pelastavan 
ihmisen. Se on niin hämmentävää, että lukija jätetään uskomaan, että on tehtävä jotain 
pelastuakseen eikä ole mitään taivaallisia lahjoja pesemään meidän syntejämme. Tämä 
tekee luterilaisten pastorien tilanteen vaikeaksi Afrikassa. Heitä syytetään Raamatun 
muuttamisesta, koska katekismuksen käännös on erilainen kuin se, jonka Yhdistyneet 
raamattuseurat tai Wycliffen raamatunkääntäjät ovat tuottaneet. Vielä turhauttavampaa on 
se, että Afrikkaan tulevat evankelikaaliset lähetystyöntekijät ajattelevat, ettei ole tärkeä 
opettaa afrikkalaisille pastoreille Raamatun kieliä, kreikkaa tai hepreaa. Siksi monet 
Afrikassa tehdyt käännökset ovat englanninkielisen Living Bible -raamattumukaelman 
käännöksiä Afrikan kielille. !
Annan vielä yhden esimerkin siitä, miten yksi sana muuttaa koko merkityksen. Englannin- 
(ja suomen-) kielisessä katekismuksessa Herran ehtoollista käsittelevän osan otsikkona on 
”Alttarin sakramentti”, mikä on sen toinen pätevä nimitys. Kääntäjillä ei kuitenkaan ollut 
käytössään sanaa ”sakramentti”, joten he käyttivät sanaa ”uhri”, mikä luo sen mielikuvan, 



että Jeesus uhrataan joka sunnuntai. Yksi sana muuttaa jälleen koko merkityksen. Me emme 
uhraa Jeesusta joka sunnuntai vaan vastaanotamme hänen ruumiinsa ja verensä, joka 
uhrattiin meidän puolestamme Golgatalla 2000 vuotta sitten. Sen jälkeen hän nousi 
kuolleista kolmantena päivänä, kuoleman voittajana. Siksi me emme vastaanota kuollutta 
lihaa vaan elävän Jumalan!    !

Te mahdollistitte sen, että 
sudanilaiset veljemme saivat iloita 
opetuksesta! Emme veloita pakolaisia 
opetuksesta tai kirjoista. Te autatte 
meitä järjestämään näitä 
mahdollisuuksia opettamiseen. 
Kiitämme teitä hyvin paljon heidän 
puolestaan! Haluamme kiittää myös 
Luterilaista perintösäätiötä, joka on 
myöntänyt avustuksia näiden kirjojen 
julkaisemiseen. Sekä 

koulutusseminaarit että kirjat ovat elintärkeitä. On upeaa, että järjestöt voivat työskennellä 
sopusoinnussa keskenään. !
Emme voi kyllin kiittää Jumalaa varjeluksesta ja teidän rukouksistanne. Nämä miehet ja yksi 
rouva matkustivat islamilaisten terroristien uhan alla, mutta voin ilokseni kertoa, että he 
saapuivat tänne turvallisesti ja palasivat koteihinsa turvallisesti. Sanon tämän varovasti, 
koska heidän paluunsa jälkeen yksi Dadaabin pakolaisleirin kristillinen kirkko poltettiin ja 
yksi luterilainen seurakunnan jäsen pahoinpideltiin. Kiitos Jumalalle, ettei kukaan kuollut, 
mutta tämän on heidän päivittäistä elämäänsä. Jatkakaa siksi rukoilemista heidän ja työn 
puolesta. He luottavat siihen, että jos evankeliumin levittäminen jatkuu, sydämet 
muuttuvat. Aivan samoin kuin Saul kerran seisoi lähellä, kun Stefanos kivitettiin, mutta kun 
suomukset putosivat hänen silmistään, hänestä tuli kirkon suuri lähetystyöntekijä. 
Uskomme, että sama voi tapahtua niillekin, jotka nyt vainoavat kirkkoa. !
Vuosittainen yleiskokous !
Kaikkien näiden toimien lomassa isännöimme 
Luterilaiset Afrikassa -järjestön ja Luterilaisen 
perintösäätiön Afrikan osaston hallitusten 
vuosikokousta. Luterilaiset Afrikassa vastaa 
koulutusseminaarien järjestämisestä sekä 
lähetystyöntekijöiden ja heidän perheittensä 
tukemisesta. Luterilaisen perintösäätiön Afrikan 
osasto puolestaan koordinoi kirjojen kääntämistä 
ja julkaisee niitä Luterilaisen perintösäätiön 
Yhdysvaltain maailmanlaajuisen toimiston tuella.



Nämä vuosittaiset kokoukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Afrikan luterilaisten kirkkojen 
johtajat eri maista tulevat lähetyskeskuksemme Nairobiin mm. Sudanista, Keniasta, 
Tansaniasta, Kongosta, Ruandasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Sambiasta. On 
tärkeä ymmärtää, että Afrikan manner on kolme kertaa suurempi kuin koko Eurooppa. 
Sambia eroaa Sudanista aivan niin kuin Saksa eroaa Suomesta. Joillakin alueilla luterilaiset 
kohtaavat heimouskontojen tai vainajienpalvonnan haasteet. Toisia taas vainoaa sotaisa 
islam. Joitakin luterilaisia taas hämmentävät helluntailaisten ja muiden harhaoppien 
käytännöt. Siksi tarvittava koulutuskin vaihtelee hieman. Perusta on sama ja aloitamme aina 
Vähän katekismuksen kuudesta pääosasta. Sen jälkeen on tarpeen painottaa opetusta 
ympäristön mukaan. Rehellisesti sanottuna minulla ei aina ole vastausta. Siksi kenttätyötä 
tekevien luterilaisten kirkonjohtajien yhteen tuleminen on mahdollisuus kokemusten 
vaihtamiseen, yhdessä rukoilemiseen ja keskinäiseen rohkaisemiseen. !
Tonttitilanne !
Etenemme yhä uuden lähetyskeskuksen hankinnassa. Sopiva maa-alue on löytynyt ja 
hallitusten jäsenet vierailivat siellä. Maanomistaja on hyväksynyt kohtuullisen hinnan. Enää 
puuttuu omistusoikeutta koskevien asiakirjojen aitouden vahvistaminen (huomatkaa: 
valtion virastoissa asiat etenevät Afrikassa HYVIN hitaasti). Kun asiapapereiden aitous on 
todettu, tehdään kauppakirjat ja maksetaan tontti. Jatkakaa rukousta lähetyskeskuksen 
puolesta. Tämä ensimmäinen askel kestää kauimmin, mutta on olennaista, että seurataan 
laillista järjestystä ettei menetetä mitään. !
Kiitos Luterilaiset Afrikassa -järjestön tukijat! !
Meille lähetyskentällä työskenteleville on rohkaisevaa 
tietää, että kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka 
tukevat Luterilaiset Afrikassa -järjestöä. Viimeisen 
vuoden ja erityisesti viimeisten kuukausien aikana 
olemme lähettäneet pyyntöjä englanninkielisten 
katekismusten saamiseksi. Niitä tarvitaan luterilaisissa 
keskiasteen kouluissa, joissa opetetaan englannin 
kielellä. Vaikka vain pieni osa afrikkalaisista lapsista 
menee keskiasteen kouluun, monet heistä ovat 
maittensa tulevia johtajia. Siksi on tärkeä antaa heille 
selkeä teologinen perusta. Nyt me voimme tehdä tämän, 
koska te Luterilaiset Afrikassa -järjestön tukijat olette 
lähettäneet laatikkokaupalla katekismuksia, Uusia 
testamentteja, Raamattuja, raamattukirjoja ja luterilaisia 
virsikirjoja. Hitaasti mutta varmasti saatte aikaan 
muutosta. Kiitos jatkuvasta tuestanne. Jumala siunatkoon teitä! !
Kristuksessa  
past. James May



Luterilaiset tunnustukset!
!
Sen jälkeen kun olemme oppineet tietämään, mitä kaste on ja millaisessa arvossa 
sitä on pidettävä, meidän on toiseksi opittava, miksi se on asetettu ja mikä on sen 
tarkoitus. Kysymys on siis kasteen hyödystä, siitä, mitä se antaa ja saa aikaan. Se 
on kaikkein parhaiten ymmärrettävissä niiden Kristuksen sanojen perusteella, 
joihin edellä on viitattu: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu” (Mark. 16:16). Ota 
tämä asia sen vuoksi mahdollisimman yksinkertaisesti eli näin: Kasteen voima, 
vaikutus, hyöty, hedelmä ja päämäärä on siinä, että se pelastaa (1. Piet. 3:21). 
Eihän ketään sitä varten kasteta, että hänestä tulisi ruhtinas, vaan niin kuin sana 
kuuluu, että hän pelastuisi (Lutherin Iso katekismus, kaste 23-24).

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