
Välähdyksiä lähetyskentältä: Seuraava askel

JALAT MAASSA 
Palveltuani Afrikassa seitsemän vuotta arvostan enemmän ilmausta taisteleva kirkko. Täällä hengellinen 
sodankäynti saa hieman eri merkityksen. Päivittäin kohtaa sen ulkoisen tuhon, jota elämä langenneessa 
maailmassa aiheuttaa Jumalan luomakunnalle, ja sen turmeluksen, jota meidän vihollisemme aiheuttaa runsain 
määrin väärän opin avulla. Kun evankeliumi on elämässä lähes kaikki kaikessa, siihen takertuu raivokkaasti. 
Kuitenkin evankeliumi, johon on väärällä lailla liitetty lain noudattaminen ja hyvät teot, on kuolettavaa. Lampaat, 
jotka joutuvat tekemisiin viheliäisen köyhyyden, väkivallan, sairauksien, sodan, ahneuden ja korruption kanssa, 
tarvitsevat elämää eivät kuolemaa.

Suurinta osaa Afrikan luterilaisista seurakunnista johtavat sunnuntaisin evankelistat. Syy tähän on siinä, että 
seurakuntia on perustettu nopeammin kuin pastoreita on koulutettu. Vihitty pastori saattaa vastata 6-12 
seurakunnasta, ja siksi monet seurakuntalaiset näkevät pastorin ehkä neljä kertaa vuodessa. Siksi opetusmatkani 
sisältävät usein kasteita, joita on jouduttu odottamaan, ja monia, monia kristittyjä, jotka ovat innokkaita saamaan 
vihdoin taas ehtoollisen. Siksi miehiä, jotka osoittavat kiinnostusta Raamattua kohtaan ja ovat luontaisia johtajia, 
valitaan ”evankelistoiksi”, johtamaan jumalanpalveluksia pastorin vierailujen välillä.

Nämä evankelistat ovat valitettavan usein huonosti koulutettuja, koska puuttuu seminaareja, professoreita, 
ja - mikä vielä haitallisempaa – opetusmateriaalia. Piispat ja kirkon johtajat ovat pyytäneet minua kouluttamaan 
yhä enemmän. Olen kuitenkin ennenkin kertonut, että tarve opetukseen ja puhdasoppiseen materiaaliin ylittää 
huimasti Luterilaiset Afrikassa –järjestön (LIA) mahdollisuudet tarjota niitä. Tuottaa murskaavaa tuskaa, kun 
joutuu poimimaan ja valitsemaan jotkut ja sanomaan toisille veljille ja sisarille Kristuksessa: ”Ei”.



Olemme siksi rukoilleet keinoa laajentaa LIA:n työn vaikutusta tehokkaimmalla tavalla. Kamppailemme 
levittääksemme kirjoja ja pitääksemme seminaareja kautta maanosan, joka on kaksi ja puoli kertaa Yhdysvaltain 
kokoinen. Kyllä, sen suuruinen on meidän lähetyskenttämme! Meidän tulee myös olla saamiemme lahjoitusten 
hyviä hoitajia ja käyttää niitä tehokkaimmalla tavalla pitkällä aikavälillä. Siksi uskomme, että paras vastaus on 
vastata Itä- ja Keski-Afrikan piispojen yhteiseen pyyntöön: kouluttakaa evankelistat.

Selvennän vielä asiaa. Sakramentaalisen pappeuden tulee olla kutsuttujen ja vihittyjen paimenten hoidossa. 
Meidän tulee panostaa heidän kasvattamiseensa ja kouluttamiseensa. Se kestää kuitenkin vuosia. Mikäli sillä välin 
voimme auttaa parantamaan Sanan palveluviran hoitamista evankelistojen avulla, jotka on kunnolla koulutettu 
puhtaan opin perusasioissa, useammat veljemme ja sisaremme vahvistuvat ja saavat ravintoa ja pyhittyvät 
kuullessaan voimallisen, luovan Elävän Sanan saarnaa. Tämä johtaa meidät kysymykseen koulutuskeskuksesta, 
tunnustuksellisesta tukikohdasta, heitä varten, jotka ovat työssä Herran elopellolla.

TUKIKOHTA 
Itä-Afrikassa ei ole luterilaista koulutuskeskusta evankelistoille 
eikä pastoreille entisten ranskaa puhuvien siirtomaiden, 
kuten Kongon (Brazzaville), Kongon Demokraattisen 
Tasavallan (Kinshasa), Ruandan ja Burundin alueilla. Vaikka 
voitaisiin kerätä varoja koulutuskeskuksen rakentamiseksi 
kuhunkin näistä maista, ei olisi riittävästi opettajia, ja – mikä 
tärkeämpää – tervettä opetusmateriaalia. Tästä syystä pastorit 
ja evankelistat ovat turhautuneita, vaikka kantavat luterilaisen 
nimeä. Lähetystyöntekijät ovat opettaneet heitä käyttämään 
baptistien, helluntailaisten ja / tai liberaalien menestysteologien 
kirjoittamia teoksia.

Erityisesti past. Joseph Mavoungou (Kongon luterilaisen kirkon presidentti), piispa Ndaye Mbuanya (Kanangan 
ja Lubumbashin piispa) ja past. Celestin Sarambuye (Ruandan luterilaisen kirkon dekaani) ovat pyytäneet LIA:a 
kouluttaman evankelistoja. Meillä on ranskankielisiä kirjoja. Maata on tarjolla. JA he saisivat enemmän kuin viikon 
mittaisen koulutuksen. Keskuksen saaminen 1) auttaisi myös opillisten kirjoitusten kääntämisessä useammille 
Afrikan kielille, kun käännöstiimi voisi työskennellä paikan päällä oman koulutuksensa yhteydessä, ja 2) auttaisi 
Luterilaisen perintösäätiön (LHF) kirjojen ja Good News –lehden levitystyössä.

Siksi me alkuun ehdotamme peruskurssin tarjoamista evankelistoille 
ja pyhäkoulunopettajille. Valmistuneet voisivat sitten hakea jatko-
opintoihin hyväksyttyihin kouluihin, kuten Etelä-Afrikan, Kenian ja 
Tansanian luterilaisiin seminaareihin. Tämä auttaisi myös kohentamaan 
näihin laadukkaisiin luterilaisiin oppilaitoksiin saapuvien opiskelijoiden 
lähtötasoa, mikä parantaisi heidän koulutuksensa tehoa.

TOIMINTAMALLI 
Kun olemme tutkineet menestyneimpiä kirkkoja Afrikassa, olemme 
huomanneet niiden yhteiseksi nimittäjäksi omavaraisuuden. Tämän 
tulee siksi ohjata meidän toimintamalliamme. Ehdotamme kaksivuotista 
evankelistakurssia. Opiskelijat opiskelisivat puolet päivästä ja tekisivät 
työtä toisen puolen. He rakentaisivat omat kotinsa puusta ja mudasta, 
riippuen siitä, mihin rakennustapaan he ovat tottuneet. He kasvattaisivat 
oman ruokansa yhteisessä puutarhassa. Ja he vuorottelisivat 
koulutusrakennusten siivoamisessa ja kunnossapidossa.

Opetusmateriaalina olisivat LHF:n kirjat ja Good News –lehdet. Meillä 
olisi myös kirjasto ja tietokoneita. Kurssit käsittelisivät Uuden ja Vanhan Esimerkki opiskelija-asunnoista.



testamentin johdantoa, raamatuntulkintaa, luterilaista liturgiaa, Lutherin Vähän katekismuksen opettamista 
sekä lain ja evankeliumin erottamista saarnaamisessa ja käytännössä. Kuten edellä mainitsin, opiskelijoille, 
joiden kielille ei ole käännetty liturgiaa, katekismusta ja muuta perusmateriaalia, saisivat erikseen räätälöityjä 
käännöstehtäviä.

Tiivistetysti: rajoittaisimme taloudellisen panoksemme matkakustannusten korvaamiseen. Ei stipendejä, vain 
kuljetukset, kirjat ja koulutus. Majoitus, ruoka ja kunnossapito olisivat heidän ”taloudellinen” panoksensa.

TALOUS 
Tavoitteemme on, niin kuin edellä hahmoteltiin, olla 
mahdollisimman omavaraisia. Aluksi meille koituisi kuluja 
maasta ja yleisistä rakennuksista, mutta kun ne olisi 
hankittu, toimintamenot olisivat pienet. Tukeutuisimme 
uusiutuviin voimavaroihin ja yhteisvastuulliseen elämiseen. 
Näin tehden vähentäisimme LIA:n yleiskuluja, jotka menevät 
matkustamiseen, materiaalin jakamiseen ja henkilökunnan 
elämiskustannuksiin.

Sillä välin on LIA:n lähetystyöntekijän (tällä hetkellä 
allekirjoittaneen) koti rakennettaisiin, olisi ajanjakso, 
jolloin tulisi päällekkäisiä kuluja siirryttäessä vanhasta 
toimintamallista vuokrineen ja julkisine laitoskuluineen 
uuteen toimintamalliin. Tuon ajanjakson jälkeen kaikki 
vuokriin ja eri laitosmaksuihin käytetyt rahat suunnattaisiin 

paikallisiin vihittyjen pastorien seminaareihin eli jatko-opintoihin, ja edellä mainittuun LIA:n osuuteen 
evankelisten opiskelijoiden kouluttamiseksi. Kun uusi malli on saatu luotua ja toimimaan, toivomme voivamme 
lisäksi kutsua toisen lähetystyöntekijän, jotta voimme paremmin käyttää laajentunutta kapasiteettiamme.

ALUSTAVA MENOARVIO 378.750 – 528.750 $ 
(285.000 – 400.000 e)
Meidän on otettava huomioon kuusi pääasiallista menoerää: maan 
ostaminen, aitaaminen, itsenäinen, uusiutuva vesijärjestelmä, 
itsenäinen, uusiutuva sähköjärjestelmä, varastot ja toimisto. Suuri 
vaihtelu hinta-arvioissa selittyy vaihtoehtoisista maa-alueista, joissa 
kussakin on hyvät ja huonot puolensa.

1. maan ostaminen 100.000 – 250.000 $ (75.000 – 190.000 e)
2. aitaaminen 37.500 $ (30.000 e)
3. kaivon poraaminen 37.500 $ (30.000 e)
4. aurinkopaneelien kokoaminen ja asentaminen 10.000 $ (7500 e)
5. varastokontit 6.250 $ (4750 e)
6. toimistorakennuksen rakentaminen 187.500 $ (140.000 e)

HUOMIOITA:
1.  Meille on tarjottu kahta maa-aluetta: a) 10 eekkeriä (= n. 40.000 aaria = 4 hehtaaria) 100.000 dollarilla 
noin tunnin ajomatkan päässä kaupungista ja b) 5 eekkeriä (= 20.000 aaria = 2 hehtaaria) noin puolen tunnin 
matkan päässä päällystetyn tien varressa. Kummassakin on hyvät ja huonot puolensa. Luonnollisesti toinen 
tai kumpikaan tarjouksista ei välttämättä enää ole voimassa, kun rahat maan ostamiseen ovat koossa. Nämä 
kuitenkin edustavat sitä kirjoa, joka on maan hinnoissa.

4.  Varojen keruu näiden kulujen kattamiseen on jo alkanut, sillä hanke voidaan toteuttaa osissa. Tällä tarkoitan 
sitä, että voimme hankkia jo uusiutuvan energian lähteen heti ja sitten arvioida lopulliset tarpeet koko 

Esimerkki maapalstasta.

Esimerkkejä kuinka perheet voivat pitää huolta 
omista aterioistaan.



koulutuskeskusta varten. Meillä on ilo ilmoittaa, että ensimmäiset aurinkopaneelit on ostettu! Tarvitsemme 
vielä akut, muuntajan ja runkomateriaalit. Arvioimme jäljellä olevat kustannukset n. 5000 dollariksi (3750 euroa), 
mutta tarkka summa selviää vasta, kun tontti on valittu ja rakennussuunnitelmat tehty.

TULE MUKAAN TÄHÄN KAMPANJAAN 
Kuten kaikessa toiminnassaan, Luterilaisen Afrikassa –järjestö (LIA) on sitoutunut avoimeen viestintään. 

Siksi tulemme jakamaan jokaisen askeleemme kohti 
koulutuskeskusta teidän kanssanne, veljiet ja sisaret 
Kristuksessa. Teidän rukouksenne ovat tukeneet ja 
kannatelleet minua, perhettäni ja Luterilaiset Afrikassa –
järjestön työtä alusta asti. Olemme kiitollisia ja pidämme 
kunniassa sellaista tukea.

Tällä kertaa pyydämme, että alatte rukoilla erityisesti LIA:n 
koulutuskeskuksen puolesta. Pyydämme, että meidän 
Kolmiyhteinen Jumalamme antaisi LIA:n henkilökunnalle ja 
hallitukselle viisautta ja arvostelukykyä suunnitelmissamme, ja 
että Hän huolehtisi tästä hankkeesta.

Pyydämme myös tällä kertaa, että edistäisitte kampanjaamme 
tarvittavien varojen keräämiseksi työmme tavoittavuuden parantamiseksi. Kaikki keskukselle korvamerkityt 
lahjoitukset kohdistetaan tähän hankkeeseen. Kaikki kohdistamattomat avustukset LIA:lle käytetään nykyisten 
toimien tukemiseen ja laajentamispyrkimyksiin milloin mahdollista.

Monet teistä tuette jo LIA:n työtä taloudellisesti. Siitä olemme kiitollisia. Uskomme, että teette sen, 
koska uskotte, että afrikkalaisten miesten kouluttaminen opettamaan ja saarnaamaan puhdasta oppia ja 
heidän varustamisensa opillisella materiaalilla (kääntäminen jos tarpeen) on tehokas keino Jumalan lasten 
palvelemiseksi Afrikassa, nuorten ja vanhojen, jotka kaipaavat Elävää Sanaa. Ohjatkoon Kolmiyhteinen Jumala 
meitä tässä työssä, niin kuin Hän ohjaa teitä tukemaan parhaalla tavalla LIA:a huolenpitonsa mukaan.

Teidän Kristuksessa, 
past. James E. May Jr.

Sen jälkeen kun Jumala on Pyhän Henkensä kautta kasteessa sytyttänyt ja vaikuttanut oikean uskon ja Jumalan 
tuntemuksen alun, meidän on häneltä lakkaamatta pyydettävä, että hän samalla Hengellään ja armollaan varjelisi 
meissä uskon ja taivaallisen lahjansa, vahvistaisi niitä päivästä päivään ja säilyttäisi ne loppuun saakka Jumalan 
sanan jokapäiväisen lukemisen ja harjoittamisen avulla. Ellei Jumala itse ole opettajana, emme voi opiskella 
emmekä oppia mitään sellaista, mikä on hänelle mieleen sekä meille itsellemme ja ympärillämme oleville hyödyksi 
(Yksimielisyyden ohje II:16).

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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