
 

 

Tietoja lähetyskentältä: Kuulemassa ja lukemassa 
puhdasta oppia ensi kerran omalla kielellä 

 

 

Kirkko alkoi siirtyä pääasiassa suullisesta uskon opettamisesta kirjalliseen ensimmäisen Gutenbergin 

Raamatun myötä 1400-luvun puolivälissä. Martti Luther huomasi kuinka tärkeää on, että Elävä Sana, 

liturgia, virret ja opetus on kansan kielellä. Siksi hän käytti paljon aikaa ja energiaa kääntämiseen, 

kirjoittamiseen ja soveltamiseen auttaakseen lampaita tuntemaan Hyvän Paimenen ja Hänen puhtaan 

opetuksensa. 

Kristillisillä tunnustuskirjoilla on ollut hyvin keskeinen asema luterilaisen uskon tunnustamisessa. 

Ensimmäiset luterilaiset lähetystyöntekijät saapuivat Tansaniaan vuonna 1888. Siksi on järkyttävää, että 

kului peräti 133 vuotta ennen kuin luterilaisen kirkon perustavanlaatuinen oppikirja käännettiin heidän 

kielelleen. 
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Pastori, tohtori Zakayo Kimaro, Mwikan raamattukoulun rehtori ja minä luovutamme kiswahilinkielisiä 

Tunnustuskirjoja professoreille. 

Kuten aiemmin kerroimme, kiswahili on maapallon laajimmin puhuttu afrikkalainen kieli, jolla on noin 150 

miljoonaa swahilin puhujaa. Yksin Tansiniassa on viisi miljoonaa luterilaista ja 3,000 pastoria (sekä 

vähintään 10,000 evankelistaa) eikä heillä kuitenkaan ole tähän mennessä ollut Tunnustuskirjoja 

äidinkielellään. 

Asian voisi ilmaista toisellakin tavalla niin kuin entinen Tansanian luterilaisen kirkon arkkipiispa, tohtori 

Erasto N. Kweka sanoi: “Jos kysyi ihmisiltä, ovatko he aitoja luterilaisia, eivät he totta puhuen osanneet 

vastata siihen. Mutta nyt, tämän kirjan myötä, heillä on mahdollisuus oppia, mitä merkitsee olla aito 

luterilainen." 

 

Pastori, tohtori Godfrey Malisa kysyy: ”Kuinka 500 vuotta vanha eurooppalainen kirja voi auttaa Afrikan 

luterilaisia.” 

Ajatellessaan tätä hanketta, pastori, tohtori Godfrey Malisa kysyi: “Kuinka Tunnustuskirjat voi sopeuttaa 

(kontekstualisoida) Afrikkaan? Kirja on kirjoitettu liki 500 vuotta sitten Euroopassa. Afrikan kirkkojen 

kesken on jo niin paljon hajaannusta. Kuinka tämä vanha eurooppalainen kirja voisi auttaa tänään?” 

Hän ei kysynyt tätä tietämättömänä luterilaisen kirkon puhtaasta opista. Itse asiassa pastori, tohtori 

Godfrey Malisa opiskeli Missourin synodin Concordia –seminaarissa St. Louisissa Amerikassa ja oli yksi 



niistä harvoista, jotka osallistuivat molempiin kiswahilinkielisten Tunnustuskirjojen käyttöönottojuhliin. 

Hän yritti ilmaista kuinka tärkeä voitto tämän hankkeen toteutuminen on. 

Ennen uuden käännöksen ilmestymistä monet liberaalit olivat jo arvostelleet Tunnustuskirjoja. He 

sanoivat Tunnustuskirjoista mm, että “se ei ole tarpeellinen käännösprojekti” ja “se on vanha kirja” ja 

“sen kirjoittivat eurooppalaiset, jotka eivät ymmärtäneet Afrikkaa.” Ne teistä, kuten tri Malisa, jotka olette 

lukeneet Tunnustuskirjoja, tiedätte, ettei se ole kirja, joka käsittelee Eurooppaa. Se ei myöskään 

käsittele Afrikkaa. Se on kirja Herrasta ja Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tullut sinulle, 

minulle ja meille kaikille! 

 

Piispa Martin Shao asettaa Tunnustuskirjat siunattuun käyttöön kirkossa. 

On todellakin totta, että Afrikan luterilaisten kirkkojen kesken on hajaannusta. Jotkut ryhmät kastavat 

lapsia, jotkut eivät. Jotkut vihkivät papeiksi naisia, toiset eivät. Jotkut käyttävät virsikirjaa ja valmista 

liturgiaa, joillakin on helluntailaistyylinen jumalanpalvelus. Ne on hajaannuksessa ja etsivät ykseyttä. 

Vaikka sanotaan: “Oppi erottaa, jumalanpalvelus yhdistää,” tärkeä kysymys kuuluu: Mitä Raamattu 

opettaa ykseydestä? Se sanoo, että ykseys tulee rakentaa saman tunnustuksen, saman opin ja saman 

Kristuksen tuntemisen ja ymmärtämisen varaan. 

Ja hän (Jumala) on pannut muutamat apostoleiksi, muutamat prophetaiksi, muutamat evankelistaiksi, 

muutamat paimeniksi ja opettajiksi. Pyhäin täydellisyyteen, palveluksen työhön ja Kristuksen ruumiin 

rakennukseen, Siihenasti kuin me kaikki tulemme uskon ja Jumalan Pojan tuntemisen yhteydessä 

täydeksi mieheksi, Kristuksen täydellisen varren mitan jälkeen: Ettemme silleen lapset olisi, jotka 

horjuisimme ja kaikkinaisilta opetuksen tuulilta vieteltäisiin, ihmisten koiruuden ja kavaluuden kautta, 

jolla he meitä käyvät ympäri, saadaksensa pettää (Ef 4:11-14, Biblia). 



 

Osallistujat ottavat innokkaasti Habari Njema –lehteä (Hyvä Uutinen kiswahiliksi). 

Oltuani Afrikassa lähetystyössä vuodesta 2006 lähtien uskon, etteivät monet amerikkalaiset (tai 

suomalaiset, kääntäjän huom.) riittävästi ymmärrä, kuinka nälkäisiä Afrikan luterilaiset ovat saamaan 

luterilaisia kirjoituksia ja luterilaista oppia. Piispat, pastorit, evankelistat ja kirkon työntekijät anovat, että 

heitä opetettaisiin. He ovat niin nälkäisiä, että ovat valmiita tulemaan ja opiskelemaan monta päivää, 

usein varsin alkeellisissa olosuhteissa ja ilman korvausta, joka on sanoin kuvaamaton uhraus. Yhtään 

seminaaria, työpajaa tai kurssia ei kulu, etten tulisi jotenkin nöyryytetyksi, sillä oma haluni opiskella 

joutuu häpeään. Olen todella pitänyt liian itsestään selvänä sitä suurta rikkautta, joka minulla on 

koulutuksessani ja kirjoituksissa, jotka ovat olleet helposti saatavilla. 

On lisäksi hyvin kiusallista kuulla, että jonkun maan luterilaiset ovat tunnustuksellisia ja toisen eivät. 

Joskus haluaisin huutaa niin kovaa kuin pystyn: “Kuinka he voivat olla ‟tunnustuksellisia‟ edes tietämättä 

mitä „tunnustuksellisuus‟ on, koska eivät ole edes päässeet käsiksi luterilaiseen tunnustukseen?” Nämä 

kristityt tahtovat tuntea ristiinnaulitun Kristuksen. He haluavat ymmärtää, mikä on puhdas oppi ja saada 

sen sydämeensä ja vaeltaa sen kanssa elämässään ja kirkossaan. Pyhä Henki ajaa heitä eivätkä he 

tahdo menettää ainuttakaan mahdollisuutta oppia lisää, ymmärtää paremmin ja vastaanottaa Jumalan 

hyviä lahjoja. 

Voit katsoa kuvia Tunnustuskirjojen käyttöönottojuhlasta ja videoleikkeitä pastoreista, evankelistoista, 

diakonissoista ja kristityistä, jotka äänekkäästi iloitsevat kirjoista, jotka opettavat uskoa. Yli 800 

Tunnustuskirjan lisäksi jaettiin 3,000 kappaletta Hyvä Uutinen –lehteä. Eniten kysytään Vähää 

katekismusta, mutta meidän onnistui painaa sitä vain muutamia tuhansia kappaleita viime vuonna. 

Kirjaimellisesti satojatuhansia enemmän tarvittaisiin. 



 

Yli 350 Afrikan luterilaista pastoria tuli kaukaa vastaanottamaan kaikkien aikojen ensimmäisen 

kiswahilinkielisen Tunnustuskirjojen käännöksen. 

Jumalan sana sanoo, että pastorin ja opettajan tehtävänä on varustaa kristityt siten, että me olemme 

yhtä uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa. Jumala lähetti työntekijät erityisesti tätä tarkoitusta varten, 

mutta silti se mitä useimmiten nähdään lähetystyössä on kaikkea muuta kuin opin opettamista. Siksi 

näemme Afrikan luterilaiset kirkot hajaantuneina. Joku voi kysyä: “Kenen vika tämä on?” mutta kysyn 

mieluummin: “Mitä voimme tehdä asialle?” 

Voimme jatkaa sitä, mitä tämän uuden käännöksen käyttöönottaminen edustaa. Voimme tehdä sitä mitä 

Luterilaiset Afrikassa –järjestö tekee aamusta iltaan. Voimme kouluttaa afrikkalaisia miehiä pastoreiksi 

niin että yhä useammat voivat kuulla Jumalan sanaa. Voimme kääntää opillisia avaintekstejä, jotta näillä 

afrikkalaisilla pastoreilla on pääsy puhtaaseen oppiin omalla kielellään. Ja me voimme opettaa heitä ja 

kaikkia kirkon työntekijöitä siinä, kuinka välittää muille raamatullista oppia ja sitä rikasta uskonperintöä, 

joka sisältyy luterilaiseen liturgiaan ja virsiin. 

Näin tekemällä me viemme paholaiselta hampaat. Näin tekemällä on julistus ristiinnaulitusta 

Kristuksesta tarjolla tulevillekin sukupolville. 

 

Past. Celestin Sarambuye (Ruanda), piispa Victor Bwanagela (Bukavu, Kongon demokraattinen tasavalta) ja 

piispa Evalister Mugabo (Kigali, Ruanda) iloitsevat saatuaan Tunnustuskirjat. 

Palataanpa yhteen Tunnustuksen perustavanlaatuisimmista osista: “Säilyttääkseen evankeliumin 

kansojen keskuudessa Hän asettaa avoimesti pyhien tunnustuksen saatanan valtakuntaa vastaan ja 



ilmaisee voimansa meidän heikkoudessamme” (AP, V (III)68). 

Nyt kiswahilia puhuvat pyhät voivat opiskella ja ilmaista tämän tunnustuksen ensimmäisen kerran sen 

jälkeen kun puhdas oppi tuli Afrikkaan! 

He saavat lohdutusta sanomasta, että Kristus on ristiinnaulittu heidän vuokseen. He saavat ohjausta 

uskossa, joka heille on annettu. Heitä tukee tieto Kristuksen hyvistä lahjoista, jotka heille annetaan 

Sanassa ja sakramenteissa. Kyllä, saatanan valtakuntaa sai juuri kovan iskun! 

 

Kääntäjien ja toimittajien huomioiminen. 

Kaikki kunnia ja arvostus annetaan meidän Kolmiyhteiselle Jumalallemme, joka on ilmoittanut Sanansa 

meille ja antanut meille Poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka on lihaan tullut Elävä Sana, ja joka on 

lähettänyt Pyhän Hengen, joka luo uskon ja tekee meille mahdolliseksi ymmärtää ja uskoa. 

Jumala sai aikaan tämän kääntämisen ihmeen. Hän työskenteli Luterilaisen perintösäätiön (Lutheran 

Heritage Foundation) kautta, joka käynnisti hankkeen vuonna 1995 ja on uskollisesti seissyt 

käännöstiimin rinnalla, joka on kamppaillut kääntääkseen teologisia tekstejä ja joka on yhdessä LSRY:n 

(Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys) kanssa tehnyt taloudellisesti mahdolliseksi painaa ja ottaa 

käyttöön Tunnustuskirjat kiswahilin kielellä. 

Jumala toimi myös työryhmän kautta, joka teki käytännön työn kääntämällä ja toimittamalla tämän kirkon 

suuren aarteen: Kääntäjinä pastori, piispa Thomas Asiago, piispa Nehemiah Bomani (+), herra Naftali 

Igendia, pastori, tri Jasson Kalugendo, pastori, prof. Leonidas Kalugila, herra Nicholas Kebaso, herra 

Simon Kinyanjui, pastori Ambele Mwaipopo, pastori, prof. Naaman Miraa (+), pastori Albert S. Mongi ja 

pastori Isaac Nsibu. Toimittajina pastori, tri Anssi Simojoki ja pastori James May Jr.  



 

Moshi Mjini luterilainen kuoro lauloi juhlassa uskonpuhdistuksen virsiä. 

Juhlimme ensin tätä Jumalan työn valmistumista Uhurun luterilaisessa kongressikeskuksessa Moshissa 

Tansaniassa. Siellä oli paikalla noin 350 henkeä. Suurin osa heistä oli pastoreita, piispoja ja kirkon 

johtajia kymmenestä maasta: Sudanista, Keniasta, Tansaniasta, Ruandasta, Burundista, Kongon 

demokraattisesta tasavallasta, Etelä-Afrikasta, Yhdysvalloista, Suomesta ja Ranskasta. 

Toinen juhla oli Tumainin yliopistossa Mwikassa Tansaniassa, jossa paikalla oli noin 300 professoria, 

pastoria, seminaarin opiskelijaa ja vierasta. 

Molemmissa juhlissa avausluennot pidettiin sellaisista aiheista kuin “Tunnustuskirjat uskonpuhdistuksen 

aikana ja tänään,” “Tunnustuskirjojen käyttö pastorien koulutuksessa,” “Vetoomus kasteopetuksen 

puolesta” sekä “Luterilaisten tunnustusten tarkoitus ja auktoriteetti ja siunaus jonka ne tuovat kirkolle.”  

Paina TÄSTÄ kuullaksesi Kyrien, jonka esitti yksi kuoroista Tumainin yliopistossa Mwikassa 

Tansaniassa käyttöönottojuhlassa. 

 

Kitabu cha Mwafaka tarkoittaa Tunnustuskirjat kiswahiliksi. 

Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoi: Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä 

nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille 

käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti (Matt. 28:19-20, 
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Biblia). 

Iloitse meidän kanssamme siitä, että opettaminen ja opetuslapseksi tekeminen on tehty helpommaksi 

tämän meidän Jumalamme suuren työn avulla. Rukoile kanssamme että Kitabu cha Mwafaka, 

Tunnustuskirjat, olisi väline, joka tuo uskonyhteyden ja tiedon lähteen Herrastamme ja 

Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta Afrikan luterilaisiin kirkkoihin. Aamen! 

Teidän Kristuksessa,  

Past. James May Jr. 
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