
DIAKONISSA SEMINAARI 

Opetuspyynnöt  eivät  koskaan  lakkaa.  Afrikan 
kristityt  ovat  erittäin  innokkaita  ja  nälkäisiä 
oppimaan lisää. Vaikka työn jatkuminen vaatii sekä 
ajan  että  rahojen  antamista,  on  opetus  vielä 
arvokkaampaa.  Oppiminen  varustaa  ihmiset 
ymmärryksellä  tehdä  asiat  itse.  Lähetämme 
lapsemme  kouluun,  koska  haluamme  heidän 
hankkivan taitoja palvella muita Jumalan kunniaksi. 
Emme lähetä heitä kouluun pelkästään siksi, että he 
voisivat  ansaita  rahaa,  koska  silloin  olisimme 
mammonan;  rahan  orjia.  Kristityt  uskovat 
kutsumukseen, kutsuun. Meillä kaikilla on erilaisia 
kutsumuksia elämässä. Kaikkia ei kutsuta pastoriksi, 
mutta myös kaikkia ei ole kutsuttu äidiksi, vaimoksi 
tai  diakonissaksi.  Paavali  viettää  paljon  aikaa 
käsitellessään  naisten  roolia  Timoteuksen 
ensimmäisessä kirjeessä luvussa viisi. 

Nyt  kun  olemme  suorittaneet  ensimmäisen 
pastorien  koulutuskurssin,  monet  pastorien 
vaimoista  kysyivät,  voisiko heille  järjestää  kurssia 
katekismuksen oppimiseksi, jotta he voisivat opettaa 
sen lapsilleen, sekä muita hyödyllisiä taitoja kirkon 
palvelemiseksi.

Sattumoisin  samanaikaisesti  Albright  Collegen 
muotisuunnittelun  professori  ja  puvustuksen 
koordinaattori,  Paula  Trimpey,  joka  on  lisäksi 
useiden Concordia yliopistojen lautakuntien entinen 
jäsen, tarjosi kykyjään Luterilaisille Afrikassa. Hän 
toi mukanaan yhden opiskelijoistaan, Sanian. Jumala 
loi  täydellisen  yhteyden  oikeaan  aikaan.  Naiset 
pyysivät  koulutusta,  äskettäin  vihityt  pastorit 
tarvitsivat stoolia, ja kirkot tarvitsivat tekstiilejä. 

Paula teki hienoa työtä, ei ainoastaan opettamalla 
heille  ompelua,  mutta  myös  selittäen,  miksi 
käytämme erilaisia värejä kirkkovuoden eri aikoina 
ja  mitä  symbolit  tarkoittavat.  Olet  saattanut 
esimerkiksi  miettiä,  miksi  tekstiilit  ovat  violetteja 
paaston ja adventin aikana. Violetti on katumuksen 
symboli. Paasto on kausi ennen pitkäperjantaita ja 
adventti on kausi ennen joulua. Mutta kaikki eivät 
ymmärrä miksi Jeesuksen piti kuolla tai miksi hänen 
piti  syntyä  Betlehemissä.  Katumuksen  ajat 
valmistavat  meitä  ymmärtämään nämä Jeesuksen 
teot.  Jumalan  Poika  nöyryytti  itsensä  tullessaan 
ihmiseksi ja syntyessään Mariasta. Hän tuli lihaksi 
voidakseen  kuolla  meidän  sijastamme  ristillä 
maksaakseen  synneistämme.  Jeesus  nöyryyttää 
itsensä ristillä maksaakseen rangaistuksen meidän 
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synneistämme.  Jeesuksen  inkarnaatio, 
ristiinnaulitseminen  ja  ylösnousemus  ovat  kaikki 
asioita,  jotka  Jeesus  teki  meidän  puolestamme  ja 
pelastukseksemme.

Pisin  kausi  on  helluntain  jälkeinen  aika,  jolloin 
käytetään vihreää väriä.  Vihreä on kasvukausi tai 
kirkon kausi. Mietiskelemme Jumalan Sanan voimaa 
luoda usko kaikkiin uskoviin ja tehdä meistä hänen 
valtakuntansa jäseniä. 

Niin  Jeesus  taas  puhui  heille  sanoen:  "Minä  olen 
maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 
vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus". (Joh 8:12)

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun 
tielläni.  (Ps 119:105) 

Pastorit  ja  jopa  piispa  olivat  erittäin  kiitollisia 
Paulalle  ja  Sanialle.  Nyt  he  ovat  entistä 
innokkaampia  saamaan  lisää  opetussymboleja 
kirkkoihin,  ja  myös naiset  ovat  iloisia  voidessaan 
kaunistaa seurakuntiaan opettavilla symboleilla. 

Kurssi ei ollut vain kokopäiväistä ompelua naisille. 
Jokainen  päivä  alkoi  ja  päättyi  aamu-  ja 
iltarukoushetkeen,  mutta  meillä  oli  myös  tunteja 
katekismuksesta  ja  kirjasta  “A Child's  Garden  of 
Bible  Stories”  (Lapsen  Raamatun  kertomusten 
puutarha). Tällä tavalla he voivat yhdistää symbolit 
ja  opetuksen.  Myönnettäköön,  että  se  oli  vähän 
haastavaa,  koska naiset puhuivat useita eri  kieliä. 
Siksi on siunaus, kun sama katekismus löytyy useilla 
kielillä. Annoimme jokaiselle heistä useita kopioita, 
jotta he voivat opettaa lapsiaan.
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ESTHER OTIENON KASTE 

Viime kuussa juhlimme Esther Otienon syntymää 
vedessä  ja  hengessä.  Esther  on  pitkäaikaisen 
joukkueemme jäsenen, Paulin, kuudes lapsi. 

RAKENNUSPÄIVITYS
Voimme ilmoittaa suurella ilolla, että lähetyskeskus 
on  melkein  valmis.  Kaikki  maalaustyö  on  tehty. 
Kodinkoneet  ovat  asennettavina.  Rakennusfirma 
tekee loppusiivous- ja viimeistelytöitä, ja perheemme 
suunnittelee  muuttoa  kampukselle  syyskuun 
lopulla. Vaikka tämä on taas uusi muutto, kiitämme 
Jumalaa siitä, että muutto tapahtuu nyt Luterilaiset 
Afrikassa  omistamalle  tontille.  Meidän  ei  enää 
tarvitse  maksaa  vuokraa,  mitä  olemme  tehneet 
vuodesta 2010. Meillä on syytä iloita myös siksi, että 
tämä kaikki tehtiin velatta. 

Olemme  kiitollisia  kaikista  käsipareista,  jotka 
auttoivat  rakentamaan  lähetyskeskusta, 
taloudellisesta  tuesta  kaikkien  materiaalien 
ostamiseksi ja rukouksista teiltä kaikilta. Perheemme 
asuu lähetyskeskuksessa, mutta se tarjoaa tilaa myös 
vierastalolle,  raamattutuntihuoneelle  ja  isolle 
keittiölle  sekä  ruokailuhuoneelle  vieraille  ja 
professoreille.  Aiemmin  olemme  syöneet 
toimistohuoneissa, mutta nyt meillä on mukavampi 
tunnelma hienolla näkymällä Ngongin kukkuloille. 

Seuraava vaihe prosessissa on kirjaston ja luentosalin 
viimeisteleminen. Viimeisen vuoden aikana olemme 
opiskelleet puolivalmiissa rakennuksessa, mutta se 
valmistuu pian. Voimme vihdoinkin laittaa kaikki 
kirjat  hyllyille  ja  kirjasto  on  valmis,  kun  kurssit 
jatkuvat tammikuussa. 

Aloitamme kahvilan  rakentamisen ensi  kuussa  ja 
asuntolat toivottavasti vuoden loppuun mennessä. 
Vaikka  opiskelijoiden  majoitus  ei  ole  ollut 
ihanteellista,  opiskelijat  tulevat  edelleen  kouluun, 
mutta me todella haluaisimme parantaa olosuhteita. 
Harkitse tämän projektin tukemista.
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ERITYISVIHKIMYSKURSSITODISTUS

Tämän  syyslukukauden  aikana  vihitään  papeiksi 
useita  opiskelijoita  heidän  suoritettuaan 
erityisordinaatiokurssin, joka järjestettiin viime vuonna 
viiden  piispan  pyynnöstä  useiden  Kenian 
hiippakuntien alueilta. Seuraavassa uutiskirjeessämme 
jaamme  lisää  ordinaatioista,  mutta  tässä 
katsottavaksesi  tämä  nöyräksi  pistävä  kutsu,  jonka 
saimme piispa Asiagolta:

“Kenian  evankelisluterilaisen  kirkon  (ELCK) 
Lounaisen hiippakunnan puolesta haluamme ilmaista 
vilpittömän  kiitoksemme  ja  arvostuksemme  siitä 
mainiosta  työstä  joidenkin  evankelistojemme 
koulutuksessa  ja  jotka  nyt  ovat  menestyksekkäästi 
saattaneet  loppuun  erityisvihkimyskurssin.  Jos 
tulevaisuudessa on mahdollisuuksia tähän, toivomme 
että  voimme  lähettää  lisää  opiskelijoita  Jumalan 
suodessa.

Tehtyäsi näin hienon jalon työn, nöyrästi haluamme 
virallisesti kutsua sinut suotuisaan tilaisuuteen, joka on 
mainittu yllä.”(Katkelma)

Olen  sisällyttänyt  tämän,  koska  aina  ei  ole  ollut 
helppoa.  Et  voi  kuvitella  kuinka  monta  kertaa 
paholainen on yrittänyt lannistaa meitä. Mutta meidän 
ei  pitäisi  olla  yllättyneitä.  Paholainen  ei  halua,  että 
pastoreita koulutetaan ja vihitään saarnaamaan syntien 
anteeksiantoa,  elämää  ja  pelastusta  syntisille  kuten 
sinulle ja minulle. Paholainen taistelee aina kirkkoa ja 
hänen  työntekijöitään  vastaan.  Siksi  pyydämme 
rukouksiasi,  ei  vain  meille,  vaan  myös  niille,  joita 
opetetaan, koska hekin jo kohtaavat samaa vainoa. 

Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo 
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi 
tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, 
mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme 
toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan 
kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme, aina 
kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että 
Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme 
näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut 
kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin 
tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. (2. Kor 4:7–
11)

Jokainen opiskelija saa kauniin todistuksen Luterilaisen 
teologisen koulun logolla,  jonka on suunnitellut Ad 
Crucem.  Valitse  heidän verkkosivustoltaan,  https://
www.adcrucem.com,  mahdolliset  kristillisen  taiteen 
tarpeet.

UUSI OSOITE
Meillä  on  uusi  osoite  Keniassa,  koska  olemme 
muuttaneet toiseen lääniin:

Lutherans in Africa
P.O.Box 1230
00208 Ngong 
Kenya
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RUKOUSPYYNTÖJÄ
• Tällä  hetkellä  pyydämme  teitä  rukoilemaan 

kaikkien  pastoreiden  puolesta,  jotka  ovat 
päättäneet  opintonsa  Luterilaisessa 
teologisessa  koulussa  ja  jotka  vihitään 
seuraavien kuukausien aikana. 

• Rukoilkaa  muuttomme  puolesta  uuteen 
lähetyskeskukseen. 

• Rukoilkaa  kaiken  vielä  tekemättä  olevan 
rakennustyön  puolesta,  mukaan  lukien 
kirjaston  valmistuminen,  kahvilan 
a l o i t t a m i n e n  s e k ä  o p i s k e l i j a -
asuntolasuunnitelmat.

• Rukoilkaa  lastemme  puolesta,  kun  neljä 
nuorinta  ovat  alkaneet  kotikouluopinnot,  ja 
myös  Tiinan  puolesta,  joka  opettaa  heitä. 
Rukoilkaa myös Maggien ja Tristanin puolesta, 
jotka  opiskelevat  kaukana  meistä  Mayerin 
luterilaisessa lukiossa Mayerissa, Minnesotassa

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.

TEE LAHJOITUS 

Verkkosivujemme kautta
Vieraile verkkosivuillamme osoitteessa 
www.lutheransinafrica.com
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