
 

Välähdyksiä lähetyskentältä: Ei aina sitä mitä 
odotamme  

 

 

Onko mikään niin totta kuin se, että Jumalan tiet eivät itse asiassa ole meidän teitämme? Jos ottaa 

huomioon meidän syntisen luontomme, joka ei osaa pelätä, rakastaa eikä luottaa Jumalaan, on hyvä 

ettei työssä ole ihminen vaan Jumala, joka toteuttaa suunnitelmansa ja tarkoituksensa koko 

luomakunnassa, ja erityisesti lastensa elämässä. 

 

Matkani Burkina Fasoon oli ihme ja hämmentävä kokemus. Lähdin odottaen kovasti tulevaa iloa. Uudet 

pastorit, Joseph ja Espoir, oli asetettu virkoihinsa Burkina Fasossa viime kesäkuussa ja he olivat 

toimeliaasti istuttaneet evankeliumin siementä. Koska Hyvä Uutinen on vahvempi kuin mikään muu 

sanoma, mikään opetus maailmassa, muslimivanhin pelastui uskon kautta ja Herra toi hänen 
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perhekuntansa Jumalan perheeseen. On vaikea selittää kuinka merkittävää muslimivanhimman 

kääntyminen on muslimivaltaisessa maassa. 

Nuoremman henkilön kääntyessä Pyhän Hengen vaikutuksesta muslimienemmistöisessä maassa, 

saatanalla on usein hänestä luja ote eikä päästä häntä hevillä lähtemään. Hänen perheensä saattaa 

kääntyä häntä vastaan, potkaista hänet ulos ja uhata, etteivät ole enää missään yhteydessä hänen 

kanssaan. Mikäli perhe ei ole näin vihamielinen, paikallinen imaami alkaa painostaa perhettä ja eristää 

heidät yhteisöstä. MUTTA kun muslimivanhin kääntyy ja hän todella sydämestään tunnustaa syntinsä, 

avautuu monille muillekin mahdollisuus kuulla evankeliumia ja pelastua. Tässä tapauksessa Antoine ja 

30 muuta kyläläistä pestiin puhtaiksi Pyhän Kasteen vedellä. 

 

Seuraavana päivänä, kun olin viettänyt kastejuhlaa uskovien kanssa, sain ruokamyrkytyksen, joka teki 

elämästä kurjaa. Tai niin ajattelin. Sillä todellinen kurjuus alkoi, kun Tansergan uutta kirkkoa varten 

lahjoitetut rahat varastettiin. Olin todella suruissani, hengellisesti murtunut ja pelkäsin kertoa huonot 

uutiset. Näytti siltä kuin suunnitelmani, joiden ajattelin olevan varmasti hyviä, olisivat haihtuneet savuna 

ilmaan. 

Olin pastoreiden kanssa suunnitellut tapaavani Antoinen ja maan myyjät kylässä seuraavana päivänä. 

Koska he olivat kaukana sivilisaatiosta, ei tapaamista voinut enää mitenkään peruuttaa ja näin välttää 

molemminpuolista pettymystä. En todella ollut innoissani tuomaan huonoja uutisia Hyvien Uutisten 

jälkeen.  

 

On tapana syödä yhdessä ennen uutisten kertomista, joten söin seurakunnan vanhinten kanssa. 



Vatsani kiersi ja mietin kuinka selittäisin tapahtuneen. En kuitenkaan aavistanut, että aterian tulos olisi 

erilainen kuin olin suunnitellut ja ennakoinut. He olivat huolestuneita Jumalan lähettämän 

lähetystyöntekijän hyvinvoinnista. He olivat ylipursuvan iloisia Jumalan työstä noiden 30:n kastetun 

kohdalla. He olivat tyytyväisiä, kun saavat jatkaa jumalanpalveluksia puun alla siihen saakka kun 

Jumala näkee hyväksi täyttää heidän tarpeensa toisin. Jumala käytti tätä pelkäämääni tapaamista 

rohkaistakseen minua, jotta näkisin, että nämä uudet uskonveljet ja -sisaret olivat hoksanneet asiat. 

Kuten Antoine, entinen muslimi, sattuvasti sanoi: ”Älä masennu. Toimittamasi kasteet olivat paljon 

arvokkaammat kuin mitkään rahat. Rikkaudet voi korvata; elämää ei voi ostaa millään hinnalla. Jumalan 

palvelijana sinä toit meille ikuisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa.” 

Raha on toki tarpeen työssä, jota Luterilaiset Afrikassa –järjestö tekee. Rahaa tarvitaan myös maan 

ostamiseen tai jumalanpalvelushuoneen rakentamiseen Burkina Fasossa. Mutta minulle Hyvä Uutinen 

tällä matkalla oli se siunattu muistutus, että Jumala toimii sekä rahan kanssa että rahatta, hänen 

täydellisellä ajoituksellaan, niiden suunnitelmien hyväksi, jotka toteutuvat milloin ja missä ja miten 

Jumala tahtoo niiden toteutuvan. 

 

Hyvä Uutinen oli myös toisen matkani ytimessä tavalla, jota en aavistanut. 

Australian luterilainen kirkko pyysi minut puhumaan kymmeneen Victorian osavaltion seurakuntaan 

Lutherilaiset Afrikassa –järjestön työstä ja auttamaan aluetoimiston johtoa paremmin ymmärtämään 

afrikkalaista kulttuuria. Minun tehtäväni oli ensisijassa valaista Afrikan yhteisöllistä elämäntapaa ja sitä, 

miten se on ristiriidassa länsimaiden yksilökeskeisyyden kanssa. Selitin, miten minäkin olin häkeltynyt 

muutettuamme Afrikkaan, kunnes opin, että yhteisö on paljon tärkeämpi kuin yksilö. Tämä on 

keskeisempi avain kulttuurin ymmärtämiseen kuin erot vaatetuksessa tai ruuassa. 

Esimerkiksi me länsimaissa emme halua tulla häirityiksi ruokailun aikana. Afrikassa vieras on suuri 

aarre, erityisesti ruoka-aikoina. Keskeytys hyväksytään ja ruoka jaetaan vieraiden kanssa. Toinen ero 

on aikakäsityksessä. Ajoissa oleminen kokouksissa ei ole läheskään niin tärkeää kuin ihmisten aito 

kohtaaminen, ystävällisyys ja verkkaisuus sananvaihdossa. Kiirehtinen on iso rikkomus. Kiire osoittaa 



kuinka vähän välität veljien ja sisarten hyvinvoinnista ja heidän arvostaan yhteisössä. 

Tällaista tein tammikuun 25. päivän ja helmikuun 15. päivän välisenä aikana. Löysin itseni myös 

opettamasta ja saarnaamasta – aivan kuin Afrikassa – Kongon, Sudanin, Ruandan ja Burundin 

pakolaisille! 

 

Afrikkaa tuhonneista 1990-luvun kansanmurhista lähtien Australia on ollut tervetullut turvapaikka vainoja 

paenneille. Pelkästään Melbournessa kerrotaan olevan 12.000 sudanilaista. Monet sudanilaiset tulivat 

maahan lukutaidottomina ja tietämättä, mitä maan lait ovat, mutta heitä yhdisti Lutherin Vähä 

katekismus ja liturgia. Sunnuntaisin he etsivät kirkkoja, joissa olisi sama usko ja liturgia. Monet 

pakolaisista tulivat luterilaisista kirkoista ja he olivat onnellisia löytäessään ”jotakin,” joka muistuttaisi 

kodista. Yksi este säilyi: kielimuuri. Suurin osa pakolaisista puhui ranskaa, suahilia, nueria ja dinkaa. 

Ajan myötä he ovat oppineet keskustelemaan englanniksi, mutta se pysyy heille toisena tai jopa 

kolmantena kielenä. 

Ennakoin pakolaisten tapaamisen ottamalla mukaan kolme laatikollista katekismuksia, Raamattuja ja 

Hyvä Uutinen –lehtiä heidän kielillään. Sitten aloin puhua ranskaa yhdessä seurakunnassa ja suahilia 

toisessa. Oli kuin olisin tuonut mannaa taivaasta... tai ehkä maukkaimpia ruokia kotoa, jota he kiihkeästi 

kaipasivat. Materiaalini eivät läheskään riittäneet, mutta olivat hyvä alku. Toivomme voivamme pian 

lähettää enemmän kirjoja ja lehtiä, jotta he saavat nauttia Hyvää Uutista puhtaasti ja ilman kielimuurin 

aiheuttamaa hämmennystä. 

 

Opetin Hyvä Uutinen –lehden No 3 pohjalta kasteesta, niin kuin olen usein tehnyt Afrikassa. Käytin sen 

kysymyksiä apuna selvittääkseni, mitä ihmiset ajattelevat kasteesta. Niin kuin olen usein huomannut, 



annos evankelikaalista ajattelua ratkaisusta ja ihmisen ponnisteluista oli sekoittunut heidän 

ymmärrykseensä kasteesta Jumalan tekona. Pureutuessamme Raamattuun me iloitsimme jälleen 

käsittäessämme, että kaste pelastaa, Jumalan Sana pelastaa, ei meidän halumme tai tarkoituksemme 

tai toiveemme. Meidän tekomme eivät lisää mitään siihen eivätkä täydennä Jumalan työtä. Jumalan 

pelastavan Sanan voima on täysin riittävä ja tehokas. 

Opettaessani pakolaisia ajattelin kasteita, joita Jumala teki Burkina Fasossa, ja huomasin toistavani 

kertomusta luterilaisille tarkoitettujen rahojen katoamisesta. Aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen 

sain saman vastauksen: iloitse kasteesta, keskity Hyvän Sanoman tuojan hyvinvointiin ja luota siihen, 

että Jumala pitää huolta laumastaan, hänen yhteisöstään, hänen ajallaan.  

 

Valehtelisin teille, jos en lisäisi, että menetys viiltää yhä minua ja taistelen syyllisyyden kanssa, koska 

rahat varastettiin niiden ollessa minun hallussani. Olen syntinen ja taistelen aina lihani kanssa. Mutta 

Jumalan armosta Kristuksessa olen myös pyhä, joka on oppinut myös iloitsemaan paljon suuremmasta 

rikkaudesta 30:ssä kasteessa. Ajatellen syntien anteeksiantamusta ja ikuisen elämän lahjaa, jotka 

Jumala antaa vapaasti evankeliumin kautta, 3000 dollarin katoaminen – vaikka tärkeä se olikin– 

kalpenee kun sitä vertaa niihin lahjoihin, jotka saamme vastaanottaa armonvälineissä. 

Teidän Kristuksessa  

Past. James E. May Jr. 

Pitäähän meidän meitä kastettaessa, nauttiessamme Herran ruumista ja saadessamme synninpäästön 

olla sydämessämme varmat siitä, että Jumala todella Kristuksen tähden antaa meille anteeksi. Toisaalta 

Jumala sanan ja jumalanpalvelusmenojen kautta myös taivuttaa sydäntämme uskomaan ja ottamaan 

uskon vastaan, niin kuin Paavali sanoo: ”Usko tulee kuulemisesta” (Room. 10:17). Mutta samoin kuin 

sana tunkeutuu korviin kohdatakseen sydämen, samoin kohtaa itse toimitus silmät taivuttaakseen 

sydämen. Sanan ja toimituksen vaikutus on sama (Augsburgin tunnustuksen puolustus XIII, 4-5). 

 

Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työläisten kouluttamista elonkorjuuseen, ystävällisesti tee 



lahjoitus PayPal account tilimme kautta kotisivultamme löytyvästä linkistä tai lähetä tukesi: 

Lähetystilin Numero: OP 521413-213013  

Viitenumero: 1232  

Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten  

Yhdistys r.y. 
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