
Ensimmäistä kertaa historiansa aikana on Luoteis-Sambian 
lunda-kansan nyt mahdollista lukea Lutherin Vähää 
katekismusta omalla kielellään. Tämä suuri saavutus vei 
kaksi vuotta, mutta sen tekivät mahdolliseksi kovalla 
työllään piispaksi valittu Robert Kaumba sekä pastorit 
Yanvwah, Chinyama, Moffat ja Abraham. Työtä jarruttivat 
mm. huonot Raamatun käännökset, mutta rukoilemme, 
että tämä kirja auttaisi ihmisiä ymmärtämään 
evankeliumia kirkkaammin, ettei heidän uskolleen olisi 
esteitä.
Käyttöönottoseminaari veti puoleensa monia ihmisiä myös 
kirkon ulkopuolelta. Mukana oli paikallisen 
heimojohtajan lähetystö, joka antoi siunauksensa 
tapahtumalle ja kirkon työlle. Lunda-kansan johtaja sanoi, 
että luterilainen kirkko on uskollinen kirkko, koska se 
opettaa Raamattua ja se on kaikkein tärkeintä hänen 
kansalleen. Monet kiitokset Englannin evankelis-

luterilaiselle kirkolle, jonka oli seminaarin tärkein taloudellinen tukija. Kiitos Luterilaiselle 
perintösäätiölle, joka kustansi tämän julkaisun!

Piispaksi valittu pastori Robert 
Kaumba rukoilee 

käyttöönottojuhlan lopuksi, että 
nämä kirjat auttaisivat ihmisiä 

ymmärtämään Raamattua 
paremmin monien hämmentävien 
oppien, varsinkin helluntailaisten, 

parissa.

Välähdyksiä lähetyskentältä:

Käyttöönottojuhla pidettiin Sambesin kaupungissa, vaikka 
useimmat luterilaiset asuvat Dipolatassa tai kauempana 

savannilla. Sieltä ei puutu vain teitä, sähköä ja vesijohtoja 
vaan myös hotellit. Siksi otin mukaan telttani ja leiriydyin 
ulkona viikon ajan. Koska kaupungin valoja ei näkynyt, 

tähdet yötaivaalla olivat HÄMMÄSTYTTÄVIÄ! 
Odottaessani aamiaista opetin joillekin ihmisille 

evankeliumia käyttämällä EvangiCubea 
(evankeliumikuutio). Hyvä ystäväni antoi ne minulle ja 

ihmiset todella nauttivat niistä. Jätin omani sinne, jotta he 
voivat käyttää niitä evankeliumin opettamisen apuna. 

Lundankielisen katekismuksen käyttöönotto

https://www.facebook.com/robert.kaumba
https://www.facebook.com/robert.kaumba
https://www.facebook.com/robert.kaumba
https://www.facebook.com/robert.kaumba


Lunda Vähä katekismus -
seminaariin osallistujat

Luterilaiset tunnustukset

Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity voittoa tavoittelematon 
organisaatio. Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja työntekijöiden 
kouluttamista elonkorjuuseen, vieraile www. lutheransinafrica.com lähettääksesi 
lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:
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Siksi pyydän Jumalan tähden teitä kaikkia, rakkaat herrat ja veljet, teitä, jotka 
olette pappeja ja saarnaajia: ryhtykää hoitamaan virkaanne koko sydämestänne, 
armahtakaa huostaanne annettua kansaa ja auttakaa meitä iskemään katekismus 
sen ja erityisesti nuorison päähän. Ne jotka eivät kykene sitä paremmin 
tekemään, ottakoot käyttöönsä nämä taulut ja kaavat sekä opettakoot seuraavalla 
tavalla kansaa painamaan ne sana sanalta mieleensä.

Johdanto tri Martti Lutherin Vähään katekismukseen, kappale 6.
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