
 

 
 

“Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne; polkuja, 
joita he eivät tunne, minä kuljetan heidät. Minä muutan 

pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot 
tasangoksi. Nämä minä teen enkä niitä tekemättä 

jätä. .” (Jes. 42:16)

Luterilaisella  teologisella 
koululla  (kesä)loma  jatkuu 
yhä.  Opinnot  jatkuvat  taas 
h e l m i k u u n  a l u s s a . 
Opiskelijoiden  ollessa  poissa, 
olemme  yrittäneet  ahkeroida 
muiden  töiden  parissa.  Päivät 
ovat  olleet  työntäyteisiä  ja 
kuuman aurinkoisia.

 
KIRJOJA 

Tammikuu  on  ollut  oikea 
vapaaehtoisten  kuu.  Heti 
joulun  jälkeen  saimme 
avuksemme  kirjastoalan 
ammattilaisen  Pauliina 
Heikkisen  Siilinjärveltä. 
Pauliina  on  luetteloinut 
kirjoja  eli  syöttänyt  kirjojen 
tietoja  asianmukaisella 
tavalla  kirjastojärjestelmään. 
Luterilainen  teologinen 
koulu  pyrkii  tulevaisuudessa  järjestäytymään 
yliopistoksi. Yksi Kenian viranomaisten asettamista 
vaatimuksista  yliopistoksi  rekisteröitymiselle  on, 
että  oppilaitoksella  tulee  olla  oma  kirjasto,  jonka 
kokoelman laajuus on vähintään 30 000 kirjaa. Tällä 
hetkellä  kirjastomme kattaa  10  000  kirjaa.  Kirjojen 
luettelointi ja järjestäminen on tärkeää, jotta ne ovat 
helposti  opiskelijoiden  löydettävissä  ja 
käytettävissä.  

 

Kirjaston  kirjojen  lisäksi  meillä  on  huomattava 
määrä  Lutheran  Heritage  Foundationin  (LHF) 
kustantamia  luterilaisia  perusteoksia.  Meiltä  on 
monesti  kysytty,  mikä  yhteys  LIA:lla,  LHF:llä  ja 
LST:llä  on.  Paljon  erilaisia  L-kirjaimella  alkavia 
kirjainyhdistelmähirviöitä.  LHF on  amerikkalainen 
kristillinen  lähetysjärjestö,  jonka  ydintehtävä  on 
kääntää,  julkaista  ja  jakaa  luterilaista  kirjallisuutta 
seurakunnille  ja  paikallisille  kielille  ympäri 
maailman. Työ, jota nyt LIA:ssa teemme, aloitettiin 
alunperin  LHF-African  eli  LHF:n  Afrikan  työstä 
vastaamaan  perustetun  järjestön  toimesta.  Vuonna 
2010  LHF-Africa  järjestäytyi  uudelleen.  Tuolloin 
perustettiin  oma  järjestömme,  Lutherans  in  Africa 
(LIA),  jonka  vastuulle  tuli  opetustyöstä  ja 
myöhemmin  rakentuvasta  Luterilaisesta 
teologisesta  koulusta  (LST)  huolehtiminen.  LHF-
Africa  sai  keskittyä  kirjojen  käännös-  ja 
julkaisutyöhön.  LIA  ja  LHF-Africa  ovat  edelleen 
tiiviisti  toisiinsa  sidoksissa.  Tiiviistä  yhteydestä 
kertoo,  että  molempien  järjestöjen  johtajana  toimii 
pastori  James  May.  LIA tunnistaa,  missä  ja  mitä 
kirjoja  kulloinkin  tarvitaan.  LHF-Africa  hoitaa 
käännös- ja julkaisutyön. Tämän jälkeen LHF-Africa 
jakaa kirjat yhteistyössä LIA:n sekä sen alaisuudessa 
toimivan LST:n opiskelijoiden kanssa.

RAKENNUSTÖITÄ JA OHJAAMISTA 

J a k a m i s t a a n 
odottavat  kirjat  on 
varastoitu  LST:llä 
s i j a i t s e v a a n 
m e r i k o n t t i i n . 
Tammikuun  alussa 
paikalle  saapuivat 
moniosaajat  Duane 

Smith  ja  Lyle  Honebrink,  Amerikan Minnesotasta. 

Lutherans IN Africa
FORMING AFRICAN LUTHERANS TO BE TEACHERS OF THE FAITH

www.lutheransinafrica.com | Tammikuu 2019

Vapaaehtoisten kuukausi



Lutherans In Africa Tammikuu 2019

Yksi  heille  osotetuista  lukuisista  työtehtävistä  oli 
kunnollisen  katon  rakentaminen  kirjavarastolle. 
Uutterat  miehet  eivät  Afrikan  kuumana  polttavaa 
aurinkoa  pelänneet,  ja  katto  saatiin  hetkessä 
valmiiksi. Nyt arvokkaat kirjat ovat turvassa ennen 
sadekauden alkua. Työtä pelkäämättömien miesten 
ansiosta monta asiaa saatiin vauhdilla eteenpäin.

Työnteon  ohessa  Duane  ja 
Lyle toimivat koko ajan myös 
työnohjaajina  muutamille 
opiskelijoillemme,  jotka 
halusivat  työskennellä 
l o m a n s a  a i k a n a 
r a k e n n u s t y ö m a a l l a . 
Opiskelijat  ovat  viettäneet 
suurimman  osan  elämästään 
pakolaisleirillä,  eikä  heillä 
näin ollen ole juurikaan kokemusta rakentamisesta 
tai  työkalujen  käytöstä.  Lylen  ja  Duanen 
opastuksessa  he  oppivat  monia  hyödyllisiä  taitoja 
tulevaisuutta varten. 

PATO JA YHTEISÖPROJEKTI 

LST:n läpi  virtaa kausiluonteinen joki,  joka kulkee 
lähettiperheen  talon  ja  koulurakennusten  välistä. 
Kovalla sateella joki täyttyy lyhyessä ajassa ääriään 
myöden, mikä tekee pääsyn tontin toiselta laidalta 
toiselle  mahdotonta.  Sen  vuoksi  paikalle  ollaan 
rakentamassa  patoa.  Silta  olisi  ollut  toinen 
vaihtoehto,  mutta  koska  joessa  vapaana  virtaava 
vesi on arvokas kuivuuden parissa kamppailevalle 
Afrikalle, haluttiin vesi ottaa hyötykäyttöön. Padon 
avulla  voimme  tarjota  elintärkeää  vettä  myös 

paikalliselle  Maasai-heimolle,  joka  elää 
pääsääntöisesti karjanhoidosta. Padon avulla lehmät 
ja vuohet saavat kipeästi kaipaamaansa juomavettä, 
eikä karjaa tarvitse lähteä juottamaan kauas kotoa.

 
VAPAAEHTOISET - LAHJA JUMALALTA 

L ä h e t y s k e s k u k s e n 
rakentaminen  ei  olisi  näin 
pitkällä  ilman  vapaaehtoisia. 
Jumala  on  lähettänyt  aina 
oikeaan  aikaan  juuri 
oikenlaiset  taidot  omaavia 
ihmisiä. Vapaaehtoisten panos 
on  ollut  hyvin  merkittävä,  ja 
kiitämme  Jumalaa  heistä 
jokaisesta!

 
Pauliina, Duane and Lyle ovat kentällä jo toista tai 
kolmatta  kertaa,  mikä  on  rohkaisevaa.  On  aina 
mahtavaa  saada  uusia  vapaaehtoisia  innostumaan 
työstä, mutta yhtä mukavaa on saada vapaaehtoisia 
tänne  toistamiseen.  Toisella  kerralla  kaikki  on 
helpompaa,  kun  tietää  jo  etukäteen,  mikä  täällä 
odottaa. Sopeutuminen ja työhön kiinni pääseminen 
on  myös  nopeampaa,  mikä  tekee  vierailuajasta 
tehokkaampaa.
 
Viime  viikolla 
saapui  lisää 
v a p a a e h t o i s i a 
A m e r i k a s t a . 
H e i d ä n 
tehtävänään  on 
mm.  ommella 
v e r h o j a 
kirjastoon  ja 
opetustilaan sekä 
rakentaa  puusta 
k a a p p e j a 
l ä h e t t i t a l o o n . 
Heidän jälkeensä, 
heti  helmikuun 
alussa,  saamme 
vielä  mukavan 
joukon  vapaaehtoisia  Suomesta.  Miten  suuri 
siunaus meillä vapaaehtoisissa onkaan! 
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Mayn perhe

Simojoen perhe

TUE TYÖTÄMME 

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  osoitteessa  www.lutheransinafrica.com  ja 
tee lahjoitus PayPalin kautta.

PANKKISIIRROLLA

Suomen evankelisluterilaisen 
Lähetyshiippakunnan kautta 
Tilinro: FI59 1023 3000 2354 52 
Saaja: Suomen Luther-säätiö 
Viite: 7100 (Mayn perhe), 7126 (Simojoen perhe), 
7113 (Lähetyskeskuksen rakennushanke)

Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistyksen kautta 
Tilinro: FI79 5214 1320 0130 13 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys r.y. 
Viite: 1232 (Mayn perhe), 4640 (Simojoen perhe), 
4420 (Lähetyskeskuksen rakennushanke)

Lutherans In Africa Finlandin kautta 
Tilinro: FI57 5410 0220 3884 28 
Saaja: Lutherans in Africa Finland 
Viite: 4488 (Simojoen perhe)
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RUKOUSPYYNTÖJÄ 

Virkistävää  lomaa  ja  sujuvaa  paluuta 
opiskelujen pariin
Rukoilemme  opiskelijoille  virkistävää 
loppulomaa.  Rukoilemme,  että  paluu 
opintojen  pariin  sujuu  jouhevasti. 
Rukoilemme  kotiin  jäävien  perheiden 
puolesta.

Rakennustyö
Rukoilemme,  että  rakennustyöt  saisivat 
edetä  tehokkaasti.  Rukoilemme varjelusta 
rakennustyömaalle.

Turvallista matkaa
Kiitämme  jokaisesta  meille  lähetetystä 
vapaaehtoisesta.  Rukoilemme  turvallista 
matkaa  niin  tänne  tuleville,  kuin  pois 
lähteville.
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