
VALOKIILA KANADASTA LUTERILAISEEN 
TEOLOGISEEN KOULUUN 

Miten muut ihmiset näkevät luterilaisen teologisen 
koulun?  On  mielenkiintoista,  kuinka  monilla 
ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja kuinka he voivat 
jopa maalata kuvan LST:sta koskaan siellä käymättä. 
Ymmärrämme  myös,  että  jos  kuulet  uutisia  vain 
lähetystyöntekijöiltä,  jotkut  saattavat  haluta  kuulla 
myös  ulkopuoliselta.  Millaista  on  tulla  Keniaan  ja 
sitten  mennä  Nairobin  suurkaupungista  Kimukan 
"puskaan",  jossa  koulu  sijaitsee?  Minkälaiset  ovat 
tilat?  Millaisia  luentoja  ja  rukouselämää  LST:lla 
harjoitetaan?

Tänä  kuluneena  vuonna  meillä  oli  pastoreita  ja 
professoreita USA: sta, Suomesta ja nyt ensimmäistä 
kertaa  joku  Kanadasta!  Pastori,  tohtori  Harold 
Ristau  Concordian  teologisesta  luterilaisesta 
seminaarista  St.  Catherinesista  Ontariosta  kirjoitti 
seuraavan raportin.

TRI. HAROLD RISTAUN KIRJOITTAMAA 

Kanadalaisena  ja  Kanadan  luterilaisen  kirkon 
jäsenenä kuulin LST:sta ensikerran vuosi sitten kun 
pastoriystäväni,  jonka  kirkko  on  lähetyksen 
pitkäaikainen  kannattaja,  laittoi  minut  yhteyteen 
pastori  James  Mayn  kanssa.  Olen  professori 
Concordian luterilaisessa  teologisessa  seminaarissa 
(CLTS) St. Catharinesissa Kanadan Ontariossa, joka 
on  osittain  vastuussa  teologisen  koulutuksen 
valvonnasta  eri  lähetyskohteissa  ja  synodimme 
apulaitoksissa.  Olen  ollut  vieraileva  opettaja 
lukuisissa  kansainvälisissä  luterilaisen  seminaarin 
koulutusympäristöissä.  Olin  kuullut  hyviä  asioita 
LST:sta  ennen  kuin  tulin,  mutta  kokemukseni 
vierailevana opettajana ylitti odotukseni! Havaitsin 
LST:n  yhdeksi  hienoimmista  ja  merkittävimmistä, 
hyvin järjestetyistä ja tunnustuksellisesti uskollisista 
teologisista laitoksista, joihin olen henkilökohtaisesti 
tutustunut kehitysmaissa.

En  voi  toistaa,  kuinka  voimakkaasti  olen 
vaikuttunut  LST:sta,  joka  on  sitoutunut 
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evankeliumin  edistämiseen  konservatiivisen, 
sakramentaalisen  ja  liturgisen  luterilaisen  työn 
kautta  (mikä  valitettavasti  näyttää  olevan  yhä 
vähemmän  suosittua,  jopa  luterilaisissa  piireissä 
tänä nykyisenä ekumeenisena ja liberaalina aikana) 
pastori James Mayn merkittävällä johdolla ja hänen 
perheensä  tuella.  Kanadan  luterilaisessa  kirkossa 
(LCC) olin kuullut vain positiivista palautetta tästä 
työsarasta, minkä CLTS vahvisti. Olin hyvin utelias 
tutustumaan  LST:n  toimintaan,  enkä  ole  lainkaan 
pettynyt käytyäni siellä vierailevana professorina.

Opetin  uskonnollisia  yhdyskuntia  käsittelevän 
kurssin,  jossa  tarkasteltiin  kristillisten  suuntien 
yhtäläisyyksiä ja eroja kiinnittäen erityistä huomiota 
näkemyseroihin  pastoraalivirasta.  Tuntimäärältään 
tämä  kurssi  olisi  helposti  luokiteltu  kahteen  0.5 
opintosuorituskurssiin  Kanadassa.  Se,  mikä  teki 
vaikutuksen  minuun  pastori  Mayssä,  oli  hänen 
kykynsä tähdätä tiettyihin Afrikan asioihin,  joiden 
parissa  kirkko  ja  kirkon  johtajat  kamppailevat,  ja 
opastaa  minua,  kuinka  nämä  asiat  voitaisiin 
sisällyttää tähän kurssiin.  Oli  huomattavaa kuinka 
niin  operatiivisella  kuin strategisella  tasoilla  näkyi 
pastori  Mayn  huolellinen  viisaus  toteuttaa  LST:n 
tavoitetta  opetussuunnitelman  jokaisen  kurssin 
sisällön  kautta  (epäilemättä  tulos  useiden  vuosien 
uskollisesta  palveluksesta  Afrikan  luterilaisissa 
kirkoissa).  Opetussuunnitelma  on  sopusoinnussa 
oman  seminaarimme  opetussuunnitelman  kanssa 
Pohjois-Amerikassa,  mutta  siihen  sisältyy 
terveellistä  joustavuutta,  jotta  voidaan  varmistaa, 
että  Afrikan kontekstiin liittyviä erityiskysymyksiä 
käsitellään.

LST on ylivoimaisesti parhaiten järjestetty kampus, 
jonka olen kokenut kehitysmaissa. On ilmeistä, että 
kampuksella  on  käynnissä  rakennustyötä,  joka 
aiheuttaa  opiskelijoille  joitakin  logistisia  haasteita, 
mutta  väliaikaiset  majoitukset  eivät  näyttäneet 
olevan  mitenkään  riittämättömiä  tai  opiskelujen 
esteenä.  Itse  asiassa  vierailin  joidenkin 
opiskelijoiden  tilapäisissä  asunnoissa  ja 
tiedustellessani  heidän  mukavuutensa  tasoa,  ei 
kellään  ollut  suurempia  valituksia  esitettävänä. 
Vitsailin  heidän  kanssaan  siitä,  että  asuin 
samantasoisissa  asunnoissa  sotilaana  ollessani,  ja 
opiskelijat jakoivat huumorilla ja hyvässä hengessä. 

He kertoivat, että myöskään pastori Maylla ei ollut 
mitään  ongelmaa  asua  LST:n  väliaikaisissa  pelti-
asunnoissa, kun hallintorakennuksen rakentaminen 
oli  käynnissä.  Heidän  sanansa  välittivät  syvää 
ihailua ja  kunnioitusta heidän rakasta kouluaan ja 
sen  johtoa  kohtaan.  Olen  kasvanut 
rakennustyömailla  ja  mielestäni  LST:n  ulkoasu  ja 
suunnittelu  ovat  erittäin  vaikuttavat,  ja  niissä 
painotetaan  tarkoituksellisesti  omavaraisuutta  ja 
ympäristön  kestävyyttä.  Suunnitelmaan  liittyy 
selkeä kristillinen aikomus tarjota apua ja palvelua 
paikallisyhteisölle  ja  tarjota  opiskelijoille  ”työ-
opinto-ohjelma”,  jotta  opiskelijat  voivat  ”ansaita 
ylläpitonsa” ja  opetella  muita  taitoja  sekä tauottaa 
opintojaan.  Tämä  osoittaa  kokonaisvaltaista 
näkemystä,  jonka  tarkoituksena  on  taata  terve 
tasapaino sielun ja ruumiin välillä näiden tulevien 
pastoreiden ja kirkon työntekijöiden koulutuksessa. 
Suoraan  sanottuna  tämä  kaava  voisi  päätökseen 
saatettuaan  toimia  hyvänä  mallina  uusille 
kehittyville  kouluille  eteläisellä  pallonpuoliskolla. 
Toivon,  että  tuki  jatkuu  projektin  loppuun 
viemiseen. Päivääkään ei kulunut ilman kiireisen ja 
motivoituneen  rakennustyöntekijätiimin  läsnäoloa. 
Jotkut heistä ottivat päivittäin tauon osallistuakseen 
aamu- tai iltajumalanpalveluksiin, joissa opiskelijat 
eivät  olleet  ainoastaan  osallistujina  vaan  myös 
johtivat  palveluksia  (tarkassa  valvonnassa).  Oli 
virkistävää  nähdä,  että  opiskelijat  seurasivat 
Tunnustuskirjojen päivittäisiä lukuja.

Koen  olevani  hyvin  siunattu,  kun  sain  tämän 
mahdollisuuden  palvella  Luterilaisia  Afrikassa,  ja 
toivon  palaavani  jonain  päivänä  osallistuakseni 
tähän  ainutlaatuiseen  ja  erittäin  tärkeään 
lähetykseen  ja  tehtävään.  On  huomattavaa  nähdä 
opetuslaitos,  joka  keskittyy  evankeliumin 
levittämiseen  Sanan  kautta  samalla  säilyttäen 
korkeatasoisen  huippuosaamisen  akateemisesti  ja 
organisatorisesti.  Toistaiseksi  toivon  auttavani 
löytämään  useampia  kanadalaisia  professoreita  ja 
opettajia,  koska  tietoisuuden  lisääminen 
seurakunnille  Kanadan  luterilaisessa  kirkossa  olisi 
molemminpuolinen siunaus.

Vilpittömästi,
Kristuksessa Jeesuksessa,
Pastori, tri. Harold Ristau
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O P I S K E L I J O I D E N VA L M I S T U M I N E N 
ERIKOISVIHKIMYSKURSSILTA 

Kaksi  viimeisintä  opetettua  kurssia  antoivat 
opiskelijoille välittömästi työkalut pastorin työhön. 
Ensimmäinen  oli  Laki  ja  evankeliumi,  jonka  opetti 
pastori,  tri.  Timothy  Rossow.  Saarnaaminen  ei  ole 
niin  helppoa kuin  saatat  luulla.  Luonnon mukaan 
olemme ihmisiä, jotka haluavat pelastua tekojemme 
kautta emmekä armosta. Tämä sekoittaa Raamatun 
opetuksen  ja  Jeesuksen  Kristuksen  pelastustyön. 
Joka kerta, kun pastori kirjoittaa saarnan, hänen on 
erotettava oikeutetusti laki ja evankeliumi niin, että 
me  kadumme  syntiämme  ja  saamme  anteeksi 
Jeesuksen Kristuksen pelastustyön kautta.

Pyri  osoittautumaan  Jumalalle  semmoiseksi,  joka 
koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka 
oikein jakelee totuuden sanaa. 2 Tim 2:15

Kurssi,  jonka  tohtori  Ristau  opetti,  oli  viimeinen 
kurssi  puolelle opiskelijoista,  jotka olivat osallisina 
erikoisvihkimysopintoihin. Tämä ei ole säännöllinen 
ohjelma,  joka  meillä  järjestettäisiin  jälleen 
tulevaisuudessa, mutta useat piispat tulivat luokseni 
ja pyysivät kurssia, joka johtaa pappisvihkimykseen 
miehille,  jotka  ovat  palvelleet  maallikko 
evankelistoina  15  vuotta  tai  kauemmin.  Nämä 
miehet  ovat  jo  johtaneet  liturgiaa  tai  saarnanneet 
viimeisten 15 tai useamman vuoden ajan, jotkut jopa 
25  vuoden  ajan,  mutta  koska  heitä  ei  ole  vihitty 
virkaan,  he  eivät  ole  ilmoittaneet  synninpäästöä 

eivätkä  jakaneet  sakramentteja.  Kuten  voitte 
kuvitella,  armon välineiden puuttumisella on ollut 
vähemmän  kuin  ihanteellinen  vaikutus  heidän 
palvelukseensa.  Vaikka  olisi  ollut  parempi,  että 
miehet  olisivat  käyneet  läpi  koko  kolmivuotisen 
kurssin,  yksi  piispa  huomautti  minulle 
seminaarissa, jonka johdin viime vuonna, että 35:stä 
seurakunnan  johtajasta,  jotka  olivat  läsnä, 
ainoastaan seitsemän oli vihittyjä pastoreita ja kolme 
heistä  oli  jäämässä  eläkkeelle.  Myös  piispa 
suunnitteli  jäävänsä  eläkkeelle  myöhemmin  tänä 
vuonna, ja näin ollen hallitus päätti, että tarjoamme 
tämän kurssin kerran, mutta että piispat alkaisivat 
myös  lähettää  enemmän  opiskelijoita  kattavaan 
ohjelmaan,  jotta  voimme  puuttua  tähän  vihittyjen 
pastoreiden  puutteeseen  Afrikassa.  Ongelmaa  ei 
todellakaan ratkaista vain parissa vuodessa,  mutta 
me  kaikki  haluamme,  että  mahdollisimman hyvin 
koulutetut pastorit voivat palvella Herran kirkossa. 
Rukoilkaa  vastavalmistuneiden  puolesta,  kun 
heidän  piispansa  pian  vihkivät  heidät  seuraavien 
kuukausien  aikana.  Rukoilkaa  myös  enemmän 
työntekijöitä Kristuksen satoa varten.

“Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne 
palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja 
kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,

niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee:
ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä 
minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten 
minä sen lähetin.” 

- Jes 55:10–11.

www.lutheransinafrica.com  3



Luterilaiset Afrikassa heinäkuu 2019

PATO VALMIS JA TÄYTTYMÄSSÄ! 

Totisesti Jumalan Sana sai aikaan paljon Luterilaisen 
teologisen  koulun  oppilaiden  opetuksessa,  mutta 
meitä siunattiin myös sateella. Swahiliksi meillä on 
sanonta:  "Mvua  ni  baraka  ya  Mungu",  mikä 
tarkoittaa “sade on Jumalan siunaus”. Suurimmassa 
osassa  manteretta  useimmat  afrikkalaiset  luottavat 
maatalouteen  perheidensä  ylläpidoksi.  Samoin  on 
Kimukassa, jossa iso osa maasai-heimolaisista ovat 
vuohi-  tai  karjakasvattajia.  Kun  sade  viivästyy, 
paimenten  täytyy  kävellä  lehmiensä  ja  vuohiensa 
kassa  kauemmas ja  kauemmas tai  muuten heidän 
karjansa  kuolee  janoon.  Siksi  yksi 
yhteisöprojekteista,  jonka  Luterilaiset  Afrikassa 
aloitti,  oli  rakentaa  pato  kausijokeen.  Padon 
suunnittelusta  minun  on  annettava  paljon 
tunnustusta  Minnesotan  Mayerin  kekseliäälle 
Duane Smithille sekä kaikille vapaaehtoisille,  jotka 

auttoivat  rakentamisessa.  Jumala  tyydyttää  meitä 
maallisilla  ja  taivaallisilla  lahjoilla.  Siitä  annamme 
hänelle paljon kiitosta ja ylistystäs!

RUKOUSPYYNTÖJÄ 

Naisten seminaari
Rukoile kaikkien niiden pastorin vaimojen puolesta 
jotka  tulevat  naisten  seminaariin  elokuussa  ja 
Paulan  ja  Sanian  puolesta  jotka  matkustavat 
Afrikkaan  opettamaan  heille  albojen,  stoolien  ja 
alttariliinojen ompelua.

Rakennustyö
Rukoile,  että  talo  saataisiin  pian  valmiiksi,  jotta 
pääsemme  muuttamaan  vuokratalosta 
lähetyskeskukseen.  Rukoile  kirjastossa  tehtävän 
rakennustyön puolesta.

Haasteet
Rukoile, että monissa haasteissa Jeesus antaisi meille 
voimia ja lohtua paholaisen hyökkäysten keskellä.
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TUE TYÖTÄ 

Lähetystyö on yhteinen tehtävä. Toiset lähettävät, toiset 
lähtevät.  Ilman  rukouksianne,  sitoutumistanne  ja 
lahjoituksianne,  työ  ei  olisi  mahdollista.  Olemme 
kiitollisia  kaikesta  saamastamme  tuesta.  Rukoilemme 
viisautta  toimia  hyvinä  huoneenhaltijoina  Hänen 
työssään Afrikassa.

SUOMEN ASIAA 

Kuten  monet  teistä  ovat  kuulleet, 
Lähetyshiippakunta  ja  LSRY ovat  päättäneet  erota 
Luterilaiset Afrikassa -järjestön muiden kannattajien 
joukosta pois. Vaikka olemme pahoillamme, meidän 
on  kunnioitettava  heidän  päätöstään.  Kuitenkin, 
kuten  voitte  kuvitella,  tällä  on  tunnetason 
ulkopuolellakin  merkittävä  kielteinen  vaikutus 
Tiinaan  ja  lapsiin.  LSRY  on  toiminut  lähettävänä 
suomalaisena  yhdistyksenä,  jotta  Tiina  ja  lapset 
pysyisivät  KELAn  eduissa  kiinni.  Lisäksi  LSRY 
maksoi  lasten  koulumaksut.  Nyt  kun  nämä  ovat 
menetetty,  meidän  on  todellakin  rukoiltava,  että 
taivaallinen Isämme tekee ihmeitä niin, että Tiina ja 

lapset  hoidetaan.  Meidän  on  myös  selvitettävä 
käytännössä, mitä voimme tehdä.

Kiitollisin  mielin  olemme  saaneet  vastaanottaa 
monia  lohdullisia  ilmauksia  tuesta  ja  rukouksista 
ystäviltä  ja  sukulaisilta,  jotka  edelleen  haluavat 
Luterilaiset  Afrikassa  työn  jatkuvan  ja  perheestä 
pidettävän  huolta.  Olemme  parhaillaan 
rekisteröimässä yhteisöä Suomessa, joka voi kerätä 
lahjoituksia.  Koska  kyseessä  on  byrokraattinen 
prosessi, se vie jonkin aikaa, mutta toivomme, että 
se  rekisteröidään  ensikuun  uutiskirjeeseemme 
mennessä.  Siispä  älä  unohda  meitä.  Pyydämme 
rukouksianne, että selviydymme tämänkin yli ja että 
työ jatkuu

PANKKISIIRROLLA
Tule kohta 

Online
Visit our website - www.lutheransinafrica.com
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