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Koulutusoptimistin kynästä

O

len koulutusoptimisti. Uskon ja olen
nähnyt, miten koulutuksella voidaan
vaikuttaa kirkon elämään sekä sen kykyyn ja mahdollisuuksiin julistaa evankeliumia.
Koulutuksella emme toki nopeasti poista kaikkia
tai edes isoa osaa kirkkojen elämään liittyvistä
haasteista, mutta voimme antaa hyviä välineitä
niiden kohtaamiseen ja ratkaisujen etsimiseen.
Yksi olennaisimpia asioita, joihin voimme
vaikuttaa koulutuksella, on evankeliumin julistaminen. Tämä voi tuntua omituiselta väitteeltä. Mutta mietitäänpä hivenen syvemmin. Jos
autonkorjaaja alkaa korjata autoa, mutta ei osaa
lukea saamaansa vikaraporttia, saattaa hommassa
käydä aika kurjasti. Miksi kirkon elämä ja sen
keskuksessa oleva evankeliumin julistaminen
olisi yhtään eri asia? Jos julistajat eivät tunne
syvällisesti Raamattua ja kirkon oppia sekä osaa
näitä käytännössä soveltaa, niin lopputuloksena sekä kirkon taito että kyky julistaa puhdasta
evankeliumia eivät ainakaan vahvistu.
Kirkot kohtaavat sekä ulkoista että sisäistä
evankeliumin julistamiseen liittyvää haastetta.
Kirkon sisälle voi pesiytyä väärää opetusta, jonka
tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen tarvitaan
tietoa, taitoa ja ymmärrystä. Kirkon ympärillä

oleva maailma haastaa omilla näkemyksillään kirkkoa. Näihin haasteisiin on pystyttävä
vastaamaan. Hyvin toteutettu koulutus auttaa
ja tukee kirkon vastuunkantajia tässä tehtävässä
ja näin kirkko on myös paremmin varustettu
tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät vielä usko
Jeesukseen.
Jo näistä pienistä vinkeistä on helppoa nähdä,
että koulutuksen järjestäminen, tukeminen ja
siihen osallistuminen ovat mitä tärkein osa lähetystyötämme. Yhteistyökirkkojemme koulutukselle ja sen kehittämiselle ohjattu tuki rakentaa
kirkkoa pitkäjänteisesti. Lyhyitä pikavoittoja ei
ehkä saada, mutta voimme olla tukemassa sitä,
että vielä vuosienkin päästä yhteistyökirkkomme
julistavat evankeliumia ja kutsuvat uusia ihmisiä
vastaanottamaan syntien anteeksiantamuksen
ja iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä tukemisessa ainakin minä haluan olla
mukana!

Mikko
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"Yksi olennaisimpia asioita, joihin voimme vaikuttaa
koulutuksella, on evankeliumin julistaminen. "
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KANSANLÄHETYS – LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on luterilainen herätysliike
ja lähetysjärjestö. Uskollisena Jumalan
sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen seurakunnalleen antamalle
lähetystehtävälle toteutamme kutsumustamme viedä evankeliumi kaikille ihmisille
ja kansoille.
Näkymme on Raamattu rakkaaksi
– evankeliumi kaikille. Kansanlähetys toimii
Suomessa ja Ruotsissa 18 piirijärjestön
kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa. Kansanlähetyksen 54 lähetystyöntekijää palvelevat Aasiassa, Afrikassa,
Euroopassa ja Oseaniassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuksemme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme
Jumalan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille
sukupolville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan
evankeliumin ja lähetystyön puolesta.
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskollisuus, perheystävällisyys, palvelualttius,
laadukkuus ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saat sivustolta:
kansanlähetys.fi.
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TUKI KANSANLÄHETYKSEN
KOULUTUSTYÖLLE
Viite 70331
Saaja: SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Poliisihallituksen myöntämän
rahankeräysluvan tiedot
ovat luettavissa:
kansanlahetys.fi/maksuinfo

 Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel
Nummela (vas.), Shinji Ishizaki ja apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola Kansanlähetyspäivillä. Kuva:
Philippe Gueissaz

 Etiopian Mekane Yesus -kirkon Airan seminaarissa oli valmistujaiset kesäkuussa 2022. Kansanlähetys tuki viime lukuvuonna seminaarissa neljää naisopiskelijaa, joista yksi valmistui nyt kesäkuussa.
Kuva: Airan seminaari

Menkää ja tehkää
Toim. Marja Neuvonen

"M

enkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Lähetyskäskyssä Jeesus kehottaa meitä
opettamaan. Ilman kristillistä opetusta ja
juurtumista Jumalan sanaan elämän ja uskon
perusta jää hataraksi. Vaarana on joutua
”ajelehtimaan kaikenlaisten opin tuulten
heiteltävinä”.
Kansanlähetys tekee ja tukee koulutustyötä

useassa eri maassa. Koulutuksen ja koulutta
jien tarve työalueillamme on suuri:
• Tuemme ja koulutamme yhteistyökirkkojemme työntekijöitä ja vastuunkantajia
Etiopiassa, Tansaniassa, Japanissa, Venäjällä,
Etu-Aasiassa sekä Euroopassa.
• Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopian Jimmassa, jotta seurakunnat saisivat kipeästi kaipaamiaan pappeja ja
työntekijöitä.
Koulutustyön hedelmät moninkertaistuvat,
kun ilosanoma Jeesuksesta ja kristillinen opetus saavat koulutettujen kautta levitä uusille
ihmisille ja alueille.

Yhteistyö Tansanian kirkon
kanssa on käynnistynyt
K
ansanlähetys aloitti yhteistyön Tansanian evankelisluterilaisen kirkon
eteläisen hiippakunnan kanssa marraskuussa 2021.
– Tansanian veljet ja sisaret kutsuivat
arvostamansa opettajan Gerson Mgayan
palvelemaan heidän kirkkoaan. Kansanlähetys on toivotettu lämpimästi tervetulleeksi kirkon uutena yhteistyökumppanina.
Kumppanuuden kautta saamme oppia
Jumalan työstä Tansaniassa, kertoo Kansanlähetyksen Tansanian työstä vastaava
aluekoordinaattori Toni Lindholm.

 LUE Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Gerson Mgayan työstä sivulta 10.

 Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo
Peltola, Tansanian evankelisluterilaisen kirkon
eteläisen hiippakunnan piispa, tohtori George
Fihavango (oik.) sekä yhteistyössä mukana olevan
Christliche Bildungsstiftungin lähetystyöntekijä,
pastori Gerhard Muck (vas.) kättelevät toisiaan
allekirjoitettuaan yhteistyösopimuksen. Kuva:
Gerson Mgaya.

Japanin kirkko
tarvitsee yhä
lähetystyöntekijöitä
JAPANILAINEN pastori Shinji Ishizaki
vieraili Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä
heinäkuun alussa. Ishizaki toimii pastorina
Takaokan luterilaisessa seurakunnassa sekä
rehtorina Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa. Tässä opinahjossa hän itse aloitti
opinnot 42-vuotiaana.
Japanissa seurakunnat ovat pieniä ja yksi
pastori saattaa johtaa kahta tai kolmea seurakuntaa. Ishizaki kertoo, että japanilaiset kyllä
ymmärtävät, että kristinusko on hyvä asia,
mutta he eivät halua kääntyä kristityiksi.
– Seurakuntiin tarvitaan lisää pastoreita,
evankelistoja ja lähetystyöntekijöitä evankelioimaan japanilaisia, Ishizaki toteaa.
 KUUNTELE Shinji Ishizakin haastattelu,
joka oli Radio Deissä 11.6.2022: avaimia.
net/kuka-on-shinji-ishizaki

Abiyotilla
on into kertoa
evankeliumia
TÄMÄN LEHDEN kansikuvassa olevaa etiopialaista pastori Abiyot Agedea vainottiin ja
pahoinpideltiin lapsena. Turva löytyi kotikylän kristillisestä kirkosta, jonka rappusella
hän asui vuosien ajan. Jo pienenä poikana
Abiyot kiersi lähikyliä kertoen Jeesuksesta
sekä soittaen itse rakentamallaan kitaralla ja
rummuilla.
Myöhemmin hän muutti Gidolen pikkukaupunkiin, jossa hän sai opiskella Raamattua
ja toimia kotiseurakuntansa evankelistana.
Seurakunta arvosti Abiyotin lahjoja ja lähetti
hänet pappiskurssille. Nykyisin Abiyot toimii
kotiseurakuntansa pappina. Kansanlähetys on
tukenut Abiyotin kehittymistä sananjulistajana ja mahdollistanut hänen työtään. Kuvassa
Abiyot on vaimonsa Mikaelin kanssa.

TUE KANSANLÄHETYKSEN KOULUTUSTYÖTÄ SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)
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INKERIN KIRKKO

PIISPA IVAN LAPTEV:

Inkerin kirkko

on opettava kirkko

Teksti: Marja Neuvonen

I

nkerin kirkko tarjoaa kristillistä opetusta kaikille halukkaille, niin omille
seurakuntalaisilleen kuin seurakuntaan kuulumattomillekin. Venäjällä
ihmisten tietämys kristinuskosta on
vähäistä ja muutama vuosi sitten seurakunnissa alettiin järjestää Kristinuskon
perusteet -kursseja.
– Moni tulee mielenkiinnosta oppimaan, mitä kristinusko on, Inkerin
kirkon piispa Ivan Laptev kertoo.
Kurssi toimii lähetystyön välineenä.
Se ei velvoita mihinkään, mutta kurssi
palvelee myös rippikouluna ja tällöin
opetus päättyy konfirmaatioon. Tarjolla
on myös suosittu nettiryhmä, johon voi
osallistua eri puolilta Venäjää.

KOULUTUS VAHVISTAA
MYÖS USKOA
Inkerin kirkossa lapset aloittavat pyhäkoulun kolmevuotiaina. Rippikoulun
jälkeen jokainen seurakunnan jäsen
pyritään saamaan mukaan Teologiselle
peruskurssille, joita järjestetään Keltossa
sekä kirkon rovastikunnissa eri puolilla
Venäjää. Tavoitteena on, että jokainen
uskova löytää tehtävän seurakunnassa.
Keltossa, lähellä Pietaria, sijaitsee
Inkerin kirkon Teologinen instituutti,
jossa on vuodesta 1995 lähtien koulutettu Inkerin kirkolle työntekijöitä ja
vastuunkantajia. Koulutuskeskuksen
päätehtävä on palvella kirkkoa ja se on
kirkon toiminnan sydän.

Ivan Laptevista tuli koulutuskeskuksen rehtori vuonna 2015 ja hän on
jatkanut tehtävässä tultuaan piispaksi
vuonna 2020. Tänä syksynä uutena
rehtorina aloittaa Konstantin Subbotin. Hänestä kirkko saa lahjakkaan ja
uskollisen rehtorin.
Piispa Laptev kertoo, että teologinen peruskurssi on ensimmäinen
rappunen hengelliseen työhön. Kurssin jälkeen opiskelijat voivat jatkaa
opintojaan Keltossa aina teologian
kandidaatin sekä maisterin tutkintoon
asti.
Kursseilla pyritään opiskelijoiden
tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi
myös hengellisen identiteetin lujittamiseen.
– Koulutuksen tarkoitus on ennen
kaikkea uskon vahvistaminen, Laptev
korostaa.
Venäjän koulutuspolitiikassa on
tapahtunut viime vuosina muutoksia.
Maaliskuussa 2022 Inkerin kirkon
Teologisen instituutin kandidaatin ja
maisterin tutkinnot vahvistettiin Venäjän opetusministeriössä. Uusi lisenssi
on nostanut instituutin statusta ja
mahdollisuutta antaa korkeakoulutusta.
Oppilaitoksen ammatilliset tutkinnot
ovat tunnustettuja myös valtion näkökulmasta.
Inkerin kirkko tarvitsee edelleen
taloudellista tukea ulkomailta. Koulutus on kallista ja opiskelijamäärät ovat
kasvaneet viime vuosina voimakkaasti.

 Piispa Laptev kertoo, että Inkerin kirkko pyrkii koulutuksessaan myös opiskelijoiden hengellisen identiteetin vahvistamiseen. Kuva: Liliann Keskinen

 Piispa Laptev jakoi todistukset Teologisen peruskurssin
suorittaneille Keltossa huhtikuussa 2022. Kuva: Inkerin kirkon
arkisto

 Inkerin kirkon
Teologisen instituutin kampusalueelle
on valmistumassa
uusi Leino-rakennus, jossa on
auditoriosali ja
asuntoja perheellisille opiskelijoille.
Rakennuksen on
määrä valmistua
nyt syyskuussa,
mutta taloudellista tukea tarvitaan
vielä työn loppuunsaattamiseksi.
Kuva: Instituutin
arkisto
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LÄHETYSTYÖN
KOKEMUKSISTA TUKEA
Kansanlähetyksen tehtävä Venäjällä on
palvella Inkerin kirkkoa evankeliumin
levittämisessä. Minkälaista yhteistyötä
Inkerin kirkko toivoo Kansanlähetykseltä koulutustyössä? Piispa nostaa esiin
lähetystyön.
– Kansanlähetyksellä on vankka kokemus lähetystyöntekijöiden koulutuksesta. Mekin lähetämme lähetystyöntekijöitä sekä Venäjälle että ulkomaille.
Hyötyisimme siitä kokemuksesta, mitä
Kansanlähetyksellä on lähetystyöstä.
Laptev kertoo, että Teologisen instituutin opetustarjontaan sisältyy myös
lähetyskursseja. Tähän saakka Kan-

INKERIN KIRKKO

sanlähetys on antanut tukea Raamatun
opetetukseen.
– Leif Nummela, Vesa Ollilainen,
Jarkko Haapanen ja Juha Saari ovat
opettaneet kursseilla muun muassa
Raamatun kirjoja. Hyvistä opettajista
on aina pulaa.

JUURI NYT IHMISILLÄ ON
TARVE KUULLA EVANKELIUMI
Piispa Laptev kertoo, että Venäjällä on
nyt etsikkoaika. Epidemiat ja Ukrainan
tilanne ovat herättäneet ihmisiä. Samaan aikaan Inkerin kirkko on löytänyt uusia tapoja tavoittaa heitä. Kirkon
kynnys on madaltunut ja kirkoissa
järjestetään muun muassa Raamatun
kertomuksista kertovia tapahtumia.
Uskonto, kulttuuri, historia, taide
ja musiikki kiinnostavat venäläisiä.
Viime vuonna Pietarin Pyhän Annan
kirkkoon rakennetuissa raamattunäyttelyissä vieraili noin 80 000 kävijää.
Näyttelyiden oppaat kiertävät ryhmien
kanssa ja samalla evankelioivat osallistujat. Moni kävijöistä on tullut kosketetuksi. Oppaan vetämä kierros päättyy
aina siihen, että osallistujia kutsutaan
Kristinuskon perusteet -kurssille.
– Opastamisessa tähdätään evankelioimiseen. Ihmisten tavoittaminen on
tärkeintä, Laptev korostaa.
Myös kirkoissa järjestettävissä klassisen musiikin konserteissa on mukana
evankelioiva puhe. Konsertit ja näyttelyt madaltavat kynnystä ja rohkaisevat
kristinuskosta vieraantuneita astumaan
sisälle kirkkoihin.

TÄRKEINTÄ
ON PELASTUMINEN
Millaisia aiheita piispa Laptev haluaa
jättää rukousaiheiksi? Hän pyytää
muistamaan Inkerin kirkon työntekijöitä ja palvelijoita, että Jumala avaisi
heidän silmänsä näkemään, millaisia
mahdollisuuksia Inkerin kirkolla on
tehdä työtä ja ettei kuljettaisi etsikkoajan ohi. Piispa toteaa, että nyt tulee
julistaa pelosta tärisevälle maailmalle
evankeliumia Kristuksesta ja rukoilla
sitä, että Herra antaisi viisauden tehdä
se oikein.
Laptev korostaa, että kirkon tulee
olla paikka, jossa ihmiset kuulevat
evankeliumin. Hänen mukaansa toivomme liikaa, että vaikeudet loppuisivat, mutta meidän tulisi ajatella, että
vaikeuksien kautta ihmiset tulisivat
herätykseen ja löytäisivät Herran.
– Tottakai pyydämme epidemian
loppua ja rauhaa. Mutta tärkeintä on
se, että ihmiset pelastuisivat. Isossa
kuvassa ei ole merkitystä olemmeko
kuolleet, sairaana vai terveenä, vain
se, että me pelastumme, Ivan Laptev
toteaa.

Parasta, mitä voimme antaa
Inkerin kirkolle
Toim. Marja Neuvonen
Kuva: Philippe Gueissaz

–I

nkerin kirkko toimii
monin tavoin epävakaassa tilanteessa ja jatkaa
evankeliumin julistamista, toteaa Kansanlähetyksen Venäjän
lähetystyöntekijä Juha Saari. Hän
näkee, että Venäjällä on hengellistä
etsintää ja ihmiset ovat avoimia.
Saari on toiminut lähetystyöntekijänä
Inkerin kirkossa jo yli kaksikymmentä vuotta.
Hän työskentelee tällä hetkellä Suomesta käsin
koulutus- ja konsultointitehtävissä.
– Kirkon tulevaisuuden rakentamisessa
työntekijöillä on valtavan suuri merkitys. Luterilainen koulutus ja kristillinen kasvatus ovat
parasta, mitä voimme antaa Inkerin kirkolle.

Toivomme, että ystävät eivät meitä
unohda, vaan haluavat edelleen
tukea niin rukouksin kuin taloudellisesti, Juha Saari sanoo.
Hän muistuttaa, että Suomen
evankelisluterilaisen kirkon
seurakunnilla on suosituskolehtimahdollisuus Inkerin kirkon
koulutustyöhön.
– Rukoillaan Inkerin kirkon puolesta, piispa Ivan Laptevin puolesta, Kelton
koulutuskeskuksen puolesta, tulevan uuden
rehtorin Konstantin Subbotinin puolesta ja
tukea taloudellisiin haasteisiin.
 TILAA JUHAN UUTISKIRJE:
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/
saari-juha

Inkerin kirkosta löytyy
näkyä, paloa ja innostusta
Toim. Marja Neuvonen
Kuva: Olga Loshkina

K

ansanlähetyksen Venäjän lähetystyöntekijä
Markus Aitamäki toimii Inkerin kirkon
pappina Pietarin alueella tehden Suomesta käsin
matkoja Venäjälle. Hänen työhönsä kuuluu myös Kansanlähetyksen Venäjän ja
Kuuntele Markuk
Viron työn aluekoordisen haastattelu, joka
oli 10.9.2022 Radio
naattorin tehtävät.
Deissä:
avaimia.net/
Markus ja hänen
category/raamattu
Mari-vaimonsa olivat
avain-extra.
vuosina 2013–2020
Kansanlähetyksen
lähetteinä Novosibirskin
 Mihail (vas.) ja Markus Novosibirskin seurakuntatalon kirkkosalissa.
seurakunnassa Siperiassa.
– Vaikka perheeni on nyt Suomessa, voin
että hänkin voisi palvella seurakuntaa laajemedelleen Suomesta käsin tehdä lähetystyötä
Venäjällä. Inkerin kirkko tarvitsee edelleen suo- min ja ottaa elämäntehtäväksi olla mukana
Jumalan valtakunnan työssä.
malaisia lähetystyöntekijöitä, Markus kertoo.
Markusta innostaa se, että nousee uusia
NUORIA NOUSEE
nuoria, jotka haluavat lähteä opiskelemaan InKIRKON TEHTÄVIIN
kerin kirkon Teologiseen instituuttiin. Inkerin
Juuri nyt Markuksen ilonaiheena on Novosikirkon palkat eivät ole suuria ja työajat ja olobirskin seurakunnasta hänelle tuttu nuori mies, suhteet voivat olla hyvinkin haastavia, mutta he
Mihail Korf. Tämä on juuri valittu opiskesaavat olla Jumalan valtakunnan työssä, johon
lemaan teologian kandidaatin tutkintoa, joka
heillä on into ja palo.
oikeuttaa toimimaan Inkerin kirkon pappina.
– Minua puhuttelee ja innostaa se, mitä näen
– Tuntuu hyvältä, että hän on päässyt opiske- monessa nuoressa Inkerin kirkon työntekijässä.
lemaan, koska hän on oman seurakunnan kasvat- Että hei, tässä on mahtavaa olla suomalaisena ja
teja. On ollut hienoa seurata, miten hänestä on
lähetystyöntekijänä mukana. Inkerin kirkosta
kasvanut tällainen vastuunkantaja ja mahdollises- löytyy näkyä, paloa ja innostusta evankeliumin
ti tuleva pappi jonnekin päin Venäjää.
eteenpäin viemiseksi.
TILAA MARKUKSEN
Mihaililla on saksalaiset juuret ja hän kävi
 TILAA MARKUKSEN UUTISKIRJE:
pitkään katolisessa kirkossa, mutta päätyi eri
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/
vaiheiden kautta luterilaiseen seurakuntaan ja
koki sen omaksi paikakseen. Hänelle avautui se, aitamaki-markus

TUE KANSANLÄHETYKSEN KOULUTUSTYÖTÄ MOBILEPAYN KAUTTA, 37850, KOMMENTTIKENTTÄÄN: KOULUTUSTYÖ
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JAPANI

 Johanna ja
suomen kielen
piiriläiset olivat
yhdessä mukana
HAT-Koben seurakunnan pääsiäistapahtumassa. Kuva:
Makiko Yoshida
 Shuhei piti keväällä
Nishi-Akashin seurakunnassa nuorille rippikoulua ja
maaliskuussa nuoret
konfirmoitiin. Taustalla seurakunnan
pastori Hagisawa ja
Shuhei. Kuva: Johanna Yamaguchi
 Shuhei ja Johanna Yamaguchi. Kuva: Philippe Guiessaz

Yamagucheilla

on monta
rautaa tulessa

ohanna ja Shuhei Yamaguchi
toimivat Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöinä Koben alueella
Japanissa. Länsi-Japanin luterilainen
kirkko vetosi Kansanlähetykseen,
että järjestö lähettäisi apua nuoriso-,
opetus- ja seurakuntatyöhön. Johanna,
joka on ammatiltaan opettaja ja Shuhei kirkon nuorisotyönohjaajana ovat
vastaus tähän pyyntöön.

seurakunnista ja siellä on sunnuntaisin
kaksi jumalanpalvelusta. HAT-Koben
seurakunta taas on pieni citykirkko
ja siellä Johannalla on kaksi suomen
kielen piiriä.
– Aloitamme jokaisen tunnin aikuisten pyhäkoululla. Tämän vuoden
teemana on selvittää, millainen kirja
on Raamattu. Kukaan piiriläinen ei
ole kristitty ja tämä työ on voimakkaasti tavoittavaa työtä, Johanna
kertoo.

SUOMIPIIRIT TAVOITTAVAT
EI-KRISTITTYJÄ

PAPPISKOULUTUKSEN
KEHITTÄMINEN INNOSTAA

Johanna opettaa suomen kieltä japanilaisille HAT-Koben seurakunnassa.
Lisäksi Yamaguchit ovat Nishi-Akashin
seurakunnan yhteistyölähettejä ja he
ovat seurakuntatyössä siellä.
Nishi-Akashin seurakunta on
yksi alueen suurimmista luterilaisista

Opetus- ja seurakuntatyön lisäksi
Johanna on myös Kansanlähetyksen
virallinen edustaja Koben luterilaisen
teologisen seminaarin hallituksessa.
Seminaarissa on koulutettu luterilaisia
pastoreita jo 65 vuoden ajan. Se on inhimillisesti katsottuna pieni ja vaatima-

Teksti: Marja Neuvonen

J
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TILAA YAM
AGUCHIE
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UUTISKIR
JE:
kansanlah
etys.fi/tyo
ntekijat-ja-koh
teet/yama
g
uchijohanna-ja
-shuhei

ton oppilaitos, mutta opetuksen taso on
korkea jopa koko Aasian tasolla.
– En malttanut olla ensimmäisessäkään kokouksessa hiljaa, vaan innostuin kovasti, kun näin, mikä potentiaali ja mahdollisuus seminaarilla on
kehittää toimintaansa. Suomessa tein
myös rehtoriopinnot koulutusjohtamisen alalta ja nämä opinnot sekä omat
opetus- ja oppilaitoskokemukset ovat
auttaneet paljon.
Iso rukousaihe on, että seminaariin voitaisiin luoda verkko-opintojen
kautta etäopiskelumahdollisuus, jonka
myötä myös työssäkäyvät japanilaiset
voisivat aloittaa työn ohessa pappisopinnot. Pappispula uhkaa kirkkoa ja
koulutusesteiden poistaminen on yksi
tärkeä askel tässä kokonaisuudessa.
– Rakastan opetustyötä ja minua
innostavat oppilaat ja heidän kohtaamisensa suomen piirin ja raamatunope-

JAPANI

tuksen äärellä. Lisäksi kehitystyö
luterilaisessa seminaarissa on paitsi
mielekästä, myös sellaista työtä, johon
olen saanut Suomessa koulutuksen.
Tämä työ on pitkäaikaisen lähetyskutsun toteutuma ja olen tästä mahdollisuudesta hyvin kiitollinen Jumalalle.

JAPANIN NUORET
SYDÄMELLÄ
Shuhei työskentelee kirkon nuorisotyön tiimissä. Hänen työhönsä kuuluvat
seurakuntavierailut, saarnojen pitäminen, lapsi- ja nuorisotyö, leirit sekä
rippikoulutyön kehittäminen.
Tiimin päämääränä on kehittää
kokonaisvaltaisesti kirkon nuorisotyötä, muun muassa luoda kirkon yhteinen
rippikoulumateriaali. Nuorista toivotaan tulevaisuuden vastuunkantajia
seurakuntiin. Yksi keskeinen tavoite on
myös tukea seurakuntien lapsi- ja pyhäkoulutyötä, jota osassa seurakunnissa ei
vielä järjestetä.
– Seurakunnissa on usein muutamia
nuoria ja yhteiset kokoontumiset ovat
harvinaisia. Jotkut kristityt nuoret eivät
tunne toisia kristittyjä nuoria. Nuortenillat vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuovat nuorille turvallisen levähdyspaikan
kiireisen kouluelämän keskellä, Shuhei
kuvaa.
Nuorisotiimin sekä Nishi-Akashin
seurakuntatyön lisäksi Shuhei on opettanut myös Koben raamattukoulussa
diakoniaa ja erityisesti nuorisodiakoniaa.
Hän suunnitteli itse kurssin opetusmateriaalin, jota Japanissa on vielä niukasti.
Seurakunnissa ei ole juuri lainkaan vielä
diakoniatyötä. Näistä työtehtävistään
Shuhei on iloinnut suuresti.
– Oppilaat olivat seurakuntien
vastuunkantajia ja hyvin pitkän linjan
kristittyjä, joiden näkökulmia oli
mielenkiintoista kuulla. Länsi-Japanin
kirkon uusi presidentti Hisashi Kawa
oli myös tunnilla seuraamassa. Hän on
erityisesti kiinnostunut kehittämään
kirkon diakoniatyötä. Myös raamattukoulu on suuntaamassa verkko-opetukseen. Verkkokursseilla osallistujamäärät ovat olleet jopa kymmenkertaiset.
Shuhei kertoo, että hänen työssään
parasta on yhteistyö seurakuntien
kanssa. Luottamuksen syntyminen
mahdollistaa seurakunnissa useita eri
työmuotoja ja avaa uusia ovia.
– Uusiin seurakuntalaisiin tutustuminen sekä toimiminen kansainvälisessä nuorisotiimissä on myös ollut
innostavaa. Haluan tehdä tätä työtä,
koska voin näin toteuttaa Jeesuksen
antamaa lähetyskäskyä Japanissa.
 KUUNTELE Shuhein haastattelu
Kansanlähetyksen Raamattuavain
Extra -ohjelmassa Radio Deissä
24.9.2022 klo 8.35 ja avaimia.net.

Evankelistan rukouspyyntö
Toim. Marja Neuvonen

–K

un jäin eläkkeelle 60-vuotiaana, monet
lähetystyöntekijät sanoivat: “Kitasako-san, opiskele raamattukoulussa!” kertoo
japanilainen evankelista Eriko Kitasako.
Hän otti neuvosta vaarin ja opiskeli ensin
Koben raamattukoulussa ja sitten vielä diakoniaa
Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa.
Tämän jälkeen Kitasako toimi evankelistana
HAT-Koben seurakunnassa. Nykyisin hän palvelee Seishinin seurakuntaa.
– Haluaisin pyytää teitä rukoilemaan, että
edes yksi uusi japanilainen tulisi tuntemaan
Jumalan ja pääsisi osalliseksi pelastuksesta. Ja
että joku japanilainen kristitty saisi kutsumuksen papiksi, vastaisi kutsuun ja kasvaisi uskossa
seurakunnan paimeneksi, Kitasako sanoo.
– Rukoilen itse myös, että lähetyksen ja
seurakuntatyön parissa yhdessä toimivat Kansanlähetys ja Länsi-Japanin evankelisluterilainen
kirkko voisivat syventää yhteistyötään ja että se
olisi siunattua.
Kansanlähetyksen Japanin lähetteinä aiemmin toimineet Daniel ja Mari Nummela
tutustuivat Eriko Kitasakoon, kun hän suoritti
loppuharjoittelua HAT-Koben seurakunnassa,
jonka työstä he vastasivat.
− Eriko piti erilaisia piirejä, saarnasi ja teki

 Eriko Kitasako Kansanlähetyksen Japanin
lähetystyöntekijöiden Markus Syrjätien (vas.)
ja Shuhei Yamaguchin keskellä Kobessa. Kuva:
Markus Syrjätie

lapsityötä Marin kanssa. Valmistumisen jälkeen
hänet asetettiin tavoittavaan työhön meidän
seurakuntaamme. Iloitsimme siitä, että hänellä
on niin suuri sydän ihmisten tavoittamiselle.
Se ei ole yleistä Japanissa. Moni kristitty on
tyytyväinen, että on se oma ryhmä, missä käy.
Kitasakon työlle on selkeä tarve ja hän tekee sitä
hyvällä asenteella, lähetysjohtaja Daniel Nummela kertoo.
Japanissa kirkolla ei ole käytössään kirkollisverovaroja. Jotta Kitasakon työ Länsi-Japanin
evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa voisi
jatkua, Kansanlähetys tukee sitä taloudellisesti.

Aiji Komiyama vastasi kutsuun ”Kyllä”

 Aiji Komiyama (toinen vas.) yhdessä muiden
ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa Concordian
seminaarin pihalla St. Louisissa. Kuva: Aiji Komiyaman arkisto
Toim. Marja Neuvonen

–M

inun tavoitteeni on, että ihmiset löytävät pelastuksen, pastori Aiji Komiyama toteaa. Kansanlähetys tukee tämän japanilaisen nuoren miehen teologian jatko-opintoja
Yhdysvalloissa.
Komiyama kertoo, että hän opiskeli Japanissa yliopistossa oikeustiedettä, mutta aloitti sen
jälkeen opinnot Koben luterilaisessa teologisessa
seminaarissa. Seminaarista valmistuvat palvele-

vat yleensä evankelistana yhden tai kaksi vuotta
ja sitten heidät vihitään papiksi. Näin myös
Aijin tie kulki. Evankelistan työn jälkeen Aiji
toimi kuusi vuotta Kitasuzurandain seurakunnan pastorina.
Opiskelujen jatkaminen kuitenkin kiinnosti
Aijia ja hän koki kirkon esittämän ehdotuksen
jatko-opinnoista myös Jumalan kutsuna.
– Koben luterilainen seminaari ja Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko sanoivat
minulle: “Sinun täytyy opiskella lisää. Mene
Amerikkaan opiskelemaan.” Ja minä vastasin:
“Kyllä”.
Aiji aloitti opinnot Yhdysvalloissa vuonna
2017. Hän suoritti ensin teologian maisteritutkinnon ja tällä hetkellä hän tekee tohtoriopintoja Concordian seminaarissa St. Louisissa
Missourissa.
Koben luterilainen seminaari tarvitsee uuden
nuoren sukupolven opettajia ja professoreja. Sitä
varten Komiyamakin opiskelee Yhdysvalloissa.
– Jos ei ole opettajia, kuka voi opettaa uusia
seminaarin opiskelijoita, uusia pastoreita? Kirkko tarvitsee pastoreita, mutta se tarkoittaa, että
seminaari tarvitsee opettajia kasvattamaan uusi
nuorempi sukupolvi pastoreita, evankelistoja ja
lähetystyöntekijöitä, Aiji toteaa.
 KUUNTELE Aiji Komiyaman haastattelu
Kansanlähetyksen Raamattuavain Extra -ohjelmassa Radio Deissä 1.10.2022 klo 8.35.

TUE KANSANLÄHETYKSEN KOULUTUSTYÖTÄ SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)
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ETIOPIA

 Pauliina Hildén teki edellisen työmatkansa Etiopiaan vuonna 2020. Kuvassa hän on
Jimmassa Sokorun kummiohjelman projektipäällikön, Naol Eliaksen kanssa suunnittelemassa lasten ja nuorten koulutusyhteistyötä. Kuvat: Teijo Peltola

 Jimman tulevan koulutuskeskuksen tontille on jo noussut myymätilat,
joita vuokraamalla kirkko voi saada tuloja toiminnan kulujen kattamiseen.
Kuva: Alemayeu Kebede

PAULIINA HILDÉN:

Koulutuskeskus nousee Jimmaan
yhden suomalaisen omakotitalon hinnalla

–O
Teksti: Anne Lepikko

"

On etuoikeus
olla mukana
varustamassa
papiksi ja
saarnamieheksi haluavia
afrikkalaisia
evankeliumin
työhön.
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n etuoikeus saada
olla mukana Etiopian Mekane Yesus
-kirkon kasvussa.
Kukapa ei haluaisi varustaa papiksi ja
saarnamieheksi haluavia afrikkalaisia
evankeliumin työhön, toteaa Kansanlähetyksen hankekoordinaattori Pauliina Hildén hymyillen. Hän vastaa
Jimmassa rakenteilla olevan koulutuskeskuksen hankkeesta Suomen päässä.

ILON AIHE
JA VOIMAVARA
Kansanlähetys on tehnyt jo noin 50
vuoden ajan työtä Jimma-Bethel-synodin alueen hyväksi. Hildén on huomannut, että etiopialaisen mittapuunkin
mukaan työalue on sekä kulttuurisesti
että toimintaympäristönä haastava.
Silti kirkko toimii hänen havaintojensa
mukaan vahvasti ja kasvaa koko ajan.
Jimman synodissa on noin 250
seurakunnalla tai saarnapaikalla vain
noin sata työntekijää. Kansanlähetyksen näkökulmasta Hildén pitää sitä
kuitenkin myönteisenä haasteena.
Järjestö haluaa auttaa kirkkoa sen kasvussa ja tukea sitä kaikin mahdollisin
tavoin kouluttamaan lisää paikallisia
työntekijöitä.
– Niinpä Kansanlähetyksen johtoryhmä päätti aloittaa vuoden 2020
alussa rakentamaan koulutuskeskusta
Jimmaan. Sijainti on paikallisten ihmisten näkökulmasta ihanteellisin.
Jimmassa on Hildénin tietojen
mukaan noin 3 000 kirkkoon kuuluvaa
opiskelijaa.

– Se on valtava ilon aihe ja voimavara kirkon tulevaisuutta ajatellen. Koulutus omalla paikkakunnalla mahdollistaa monen, esimerkiksi yliopistossa
opiskelevan kouluttautumisen seurakunnan työhön omalla paikkakunnalla.
Usein muutto toiselle paikkakunnalle
irti perheestä ja toimeentulosta olisi
liian kallista ja vaikeaa kirkon työhön
kutsua kokeville nuorille. Haluamme
tässä helpottaa koulutuksen saatavuutta
lisäämällä toimintamahdollisuuksia.
Koulutuskeskus nousee yhden suomalaisen omakotitalon hinnalla.

OMISTAJUUS
JA OMAVARAISUUS
Kansanlähetyksen ulkomaantyössä ja
avustushankkeissa toimitaan yhteistyökumppanin parhaaksi vahvistamalla
kumppanin omistajuutta ja kauaskantoista omavaraista taloutta niin hyvin
kuin se vain on mahdollista.
– Yksi tällainen ajatus tässä hankkeessa on se, että koulutuskeskuksen
yhteyteen, vilkkaan tien varteen rakennettiin myymälätiloja, joita voidaan
vuokrata paikallisille kauppiaille. Suunnitelma on osa kauaskantoista talouden
vahvistamista, jolla Mekane Yesus
-kirkko voi jo hankkeen alkumetreiltä
saakka hankkia omarahoitusosuutta
toiminnalleen.
Globaalia taloutta ja toimintaa
ravistellut pandemia aiheutti Hildénin
mukaan viivästystä hankkeen alkuvaiheessa, mutta rakentaminen on kuitenkin edistynyt hiljalleen koko ajan. Hän
kokee, että rakennushankkeen alkaminen ylipäänsä on suuri kiitoksen aihe.
– Se ei ollut itsestäänselvyys eikä

alkuun kitkatontakaan erittäin monikulttuurisessa Jimman toimintaympäristössä. Onneksi meillä on vahva ja
kokenut paikallinen kumppani. Paikallinen hintatason nousu on joidenkin
rakennustarvikkeiden osalta ollut huomattava, mutta muut tekijät tasaavat
tilannetta. Työ jatkuu.

YHTEISET
TAVOITTEET
Pauliina Hildén tekee lokakuussa
työmatkan Etiopiaan ja Jimmaan
kummilapsi- ja rakennushankkeissa
työskentelevien Mika Lehtisen ja
Aki Tuppuraisen kanssa. Miehet
ovat Kansanlähetyksen entisiä Etiopian lähetystyöntekijöitä. Kolmikko
tutustuu sekä kummilapsihankkeiden,
joita on neljä, että rakennushankkeen
tilanteeseen. Hildén odottaa innolla,
että pääsee työskentelemään kasvotusten paikallisten kumppaneiden kanssa.
– Olemme Kansanlähetyksessä aika
tarkkoja siitä, että emme tee omia
juttujamme ulkomailla, vaan työskentelemme kumppanuuksissa niissä
yhteisissä työtehtävissä, joissa kunkin
kumppanin ja järjestömme tavoitteet,
visio ja missio osuvat samalle pinta-alalle. Tässä rakennushankkeessa
on näin. Tuemme paikallisen kumppanin työtä yksinkertaisella ja paikallisella tavalla siinä, missä he tarvitsevat
apuamme.
 TILAA PAULIINAN UUTISKIRJE:
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/hilden-pauliina-hankekoordinaattori

ETIOPIA
 Pastori Bulti on saanut Suomessa opiskellessaan paljon tukea lähetysystäviltä käytännön
asioissa. Se on helpottanut hänen keskittymistään tutkimustyöhön. Kuva: Lauri Palmu

PASTORI BULTI:

”Jobin kirjan sanomalla voi olla
ratkaiseva osuus seurakuntien
hengellisessä selviytymisessä”

Teksti: Anne Lepikko

T

urun yliopiston tohtoriohjelmassa opintoja suorittava etiopialainen pastori Bulti
Fayissa on tehnyt tohtorinväitöskirjaansa
Suomen Turussa vuoden 2021 marraskuusta

lähtien. Jobin kirjaan liittyvän väitöskirjan
tekemiseen hänellä on vuoden oleskelulupa
vierailevan tutkijan statuksella. Pastori Bulti on
palaamassa takaisin Addis Abebaan tänä syksynä, missä hän jatkaa väitöskirjan kirjoittamista.
Pastori Bulti johtaa Etiopian evankelisen

Jimmassa iloitaan
– kaksi seurakuntaa sai oman papin

STIPENDIAATTIMME
ETIOPIASSA
Toim. Marja Neuvonen

Toim. Anne Lepikko

KANSANLÄHETYS TUKI Etiopiassa
yhteensä 37 opiskelijaa eri tasoisissa
koulutuksissa lukuvuonna 2021-2022.
Vuosittainen tukisumma on noin 22 000
euroa. Varat käytetään tohtoriohjelman
lisäksi Mekane Yesus -kirkon teologisissa
seminaareissa Addis Abebassa, Jimmassa, Airassa ja Arba Minchissa opiskelevien hyväksi.

D

ebela Demen ja Amanuel Nuran neljän
vuoden opiskelut Mekane Yesus -seminaarissa päättyivät juhlaan, kun he valmistuivat papiksi kesäkuun 18. päivä. Amanuel Nura
on kotoisin Akon hiippakunnan Akon seurakunnasta ja Debela Deme Jimman hiippakunnan Asendabon seurakunnasta. Miehet ovat jo
aloittaneet työn omissa seurakunnissaan.
Molemmat valmistuneet ovat opiskelleet
Jimman synodin stipendirahaston avulla, jota
Kansanlähetys tukee.
Mekane Yesus -kirkko on maailman suurin
luterilainen kirkko, jossa on yli kymmenen
miljoonaa jäsentä. Nopeasti kasvavalla kirkolla
on haasteena kouluttaa riittävästi työntekijöitä
ja pastoreita seurakuntiin ja saarnapaikkoihin.
Kansanlähetys on tehnyt työtä Mekane Yesus
-kirkon tukena vuodesta 1968 muun muassa
tukien stipendein seminaarin etiopialaisia
opiskelijoita.
Mekane Yesus -kirkon Jimman synodin
evankelioimisosaston johtaja Alemayeu Kebede kiittää stipendiohjelman kautta saadusta
tuesta.
– Kansanlähetys on pitkäaikainen kumppanimme, joka on aina vierellämme kaikissa ongelmissamme ja evankelioimistoiminnassamme. Kiitämme Kaikkivaltiasta Jumalaa, joka

Mekane Yesus -kirkon seminaarissa raamatullisten oppiaineiden osastoa. Seminaari
kouluttaa kirkon palvelukseen pappeja ja
johtajia. Hänen tohtoriopintonsa vahvistavat
merkittävästi seminaarin ja sen pappiskoulutuksen osaamista. Bultin väitöskirjan aihe
Rangaistuksen teologia Viidennessä Mooseksen kirjassa ja Jobin kirjassa tulee antamaan
tuleville kirkon työntekijöille heidän kipeästi
tarvitsemaansa osaamista.
– Köyhyyden sekä heimojen välisten poliittisten jännitteiden jatkuessa Etiopiassa Jobin
kirjan sanomalla voi olla ratkaiseva osuus
seurakuntien hengellisessä selviytymisessä,
Bulti kertoo.
Hän lähettää sydämelliset kiitoksensa kaikille suomalaisille ystäville ja seurakuntalaisille, jotka tukevat hänen tohtorinväitöskirjansa
valmistumista rukouksin ja taloudellisesti.
Mekane Yesus -seminaarin tohtoriohjelman
vuosittainen tuen tarve on 12 000 euroa.
Vuoden 2022 tuesta puuttuu vielä noin 5000
euroa.
– Olen kiitollinen rakkaudestanne ja mahdollisuudesta, jonka olette antaneet minulle
teologian tohtorintutkinnon suorittamiseksi.
Kiitos paljon teille kaikille!

Yhden alemman yliopistotason papin
koulutus kestää neljä vuotta ja maksaa
800–1200 euroa lukuvuodessa, eli kuukautta kohden tarvitaan noin 100 euroa.
Osa koulutettavistamme saa lyhyemmän
teologisen koulutuksen evankelistoiksi.
 Stipendiaattiohjelman tuen avulla papiksi
opiskelleet Amanuel Nura ja Debela Deme ovat
jo aloittaneet työt omissa kotiseurakunnissaan
Akossa ja Asendabossa. Kuva: Alemayeu Kebeden arkisto

on antanut meille sellaisen tuen. Kiitos myös
Kansanlähetykselle siitä, että se on myöntänyt
meille varoja, jotka auttavat meitä kouluttamaan työntekijöitä eri tehtäviin seurakunnissamme. Jumala siunatkoon lähetystyötänne ja
maatanne.

Yksi ryhmä, jota avustimme, oli neljästä
pienestä syrjäytyneestä kieliryhmästä tulevat evankelistat. He ovat kaffa-,
manja-, nao- ja kambata -kielten puhujia
Jimma Bethel -synodin alueelta. He ovat
nyt saaneet yhden lukuvuoden teologista koulutusta ja heistä 11 jatkaa toiselle
vuodelle. Heistä valmistuu pappeja. Nämä
kieliryhmät ovat vielä osittain evankeliumin saavuttamattomia, mutta evankelioimistyö heidän keskuudessaan on käynnissä. Heidän pariinsa tarvitaan vielä monia
paikallista kieltä puhuvia pappeja.

TUE KANSANLÄHETYKSEN KOULUTUSTYÖTÄ SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)
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 Gersonin oppilaita, jotka opiskelevat ensimmäistä
vuottaan evankelistoiksi Kidugalan raamattukoulussa.
Meneillään on Johdanto Vanhaan testamenttiin -kurssi.
Kuva: Gerson Mgaya
 Gerson kokee opetus- ja koulutustyön kutsumuksekseen. Kuva: Philippe Gueissaz

”Miksi et tullut
jo aikaisemmin
meitä opettamaan?”
Teksti: Marja Neuvonen

T

 KUUNTELE
Gersonin haastattelu, joka oli
Radio Deissä
25.6.2022: avaimia.net/raamattuopetusta-tansaniaan.

ämä on kysymys, josta Kansanlähetyksen ensimmäinen Tansanian lähetystyöntekijä Gerson
Mgaya on iloinnut.
Hän opettaa Raamattua tuleville
pastoreille ja evankelistoille Kidugalan
raamattukoulussa, joka on Tansanian
evankelisluterilaisen kirkon eteläisen
hiippakunnan teologinen seminaari.
Lisäksi hän kouluttaa hiippakunnan
evankelistoja ja tekee evankelioimistyötä alueen kylissä.
Gerson opettaa vuosittain noin viisi
kuukautta Tansaniassa ja muulloin
netin välityksellä Suomesta. Hän aloitti
Tansaniassa tammikuussa 2022.
– Ensimmäiset kolme kuukautta
olivat kiireisiä, mutta ilon täyttämiä,
koska tajusin, että minulla oli tarjottavana jotain, mitä siellä todella kipeästi
tarvittiin, Gerson kuvailee.
Uusi lukuvuosi on juuri alkanut
raamattukoulussa ja Gerson on jälleen
Kidugalassa opiskelijoiden keskellä.

SEURAKUNTALAISET TARVITSEVAT EVANKELIUMIA
Tansaniassa on useita harhaanjohtavia teologisia suuntauksia. Monissa
paikoissa pastori voi saarnata, että
saadakseen siunauksen, ihmisten pitäisi
antaa suurempia kolehteja, ikään kuin
Jumalan siunaus olisi ansaittavissa.
– Menestysteologia on vallannut
alaa ja Jeesuksen ristinkuoleman merkitys on unohdettu. Suomessa opetetaan
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TILAA GER
SONIN
UUTISKIR
JE:
kansanlah
etys.fi/
tyontekija
t-ja-kohte
et/
mgaya-gers
on-2

KUKA?
• Gerson Mgaya
• Syntyi Tansaniassa 1975.
• Opiskeli teologiaa Makumiran
yliopistossa Tansaniassa ja sai
pappisvihkimyksen 2003.
• Toimi pastorina Kidugalan
luterilaisessa seurakunnassa
ja samanaikaisesti opettajana
Kidugalan raamattukoulussa
2003-2006.
• Suoritti teologian maisterin
tutkinnon Makumiran yliopistossa 2006-2008.
• Työskenteli hallinto- ja opetustehtävissä Iringan yliopiston
yhteydessä toimivassa Amani
Collegessa 2013-2015.
• Väitteli teologian tohtoriksi
Uuden testamentin opettamista armolahjoista Itä-Suomen
yliopistossa 2014.
• Toimi Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen piirijohtajana
2015-2021.
• Perheeseen kuuluvat vaimo ja
kaksi lasta.

selkeästi armosta, mutta sellaista
opetusta on vaikeampi löytää
Tansaniasta. Uskon kuitenkin,
että Jumala tekee työnsä niiden
ihmisten kautta, jotka ovat valmiita antamaan elämänsä hänen
käyttöönsä, Mgaya toteaa.
Hän näkee, että on tärkeää
rohkaista pappeja ja evankelistoja
pysymään lujina totuudessa. He tarvitsevat koulutusta erityisesti kolehdista,
ihmeistä, armosta, synkretismistä eli
eri uskontojen sekoittumisesta, rahanhallinnasta sekä johtajuudesta.
– Tärkeintä olisi, että seurakuntalaiset saisivat kuulla aitoa evankeliumia.
Tarvitsemme rohkeita ja koulutettuja
pastoreita, Gerson sanoo.

“RAKASTAN OPETTAMISTA”
Kidugala on maalaiskylä Etelä-Tansanian ylängöllä. Raamattukoulu sijaitsee syrjässä, mutta on mukava paikka
opiskella. Opiskelijoita on 140 ja he
jakautuvat kymmeneen ryhmään. Gerson opettaa seitsemää eri oppiainetta,
jotka käsittelevät Raamatun kirjoja.
Haasteita riittää. Raamattukoulun
kirjaston kirjat ovat vanhoja ja englanninkielisiä. Tietokoneita on vain vähän
ja nekin ovat uusimista vailla, eikä
sähköä ei ole aina saatavilla. Gerson
onkin valmistanut opiskelumateriaalia
ja hankkinut tietokoneen, kameran ja
aggregaatin. Myös huoli opiskelijoiden
haastavista kotitilanteista ja taloudellisesta pärjäämisestä on Gersonin
sydämellä.
– Rakastan opettamista, varsinkin
kun näen opiskelijoiden reagoivan ja
kyselevän innokkaasti kysymyksiä.
Minulla on kuusi mukavaa ja aktiivista
ryhmää. He puhuvat avoimesti vääristä
opetuksista, joita on levinnyt seurakuntiin: menestysteologiasta, vääristä
ihmeistä, siunausten myymisestä tai
vääristä prioriteeteista. Useimmat heistä kysyvät, ”Mitä meidän pitäisi tehdä?”
Ei ole helppo kertoa heille, mitä tehdä,
mutta jos uudistusta, reformaatiota
tarvitaan, opetan heille, mitä heidän
tulee tehdä.
Gerson näkee kutsumuksekseen
opettamisen, ohjaamisen, ihmisten
johdattamisen Kristuksen luo sekä
Jumalan Sanan saarnaamisen suullisesti
tai kirjallisesti.
– Olen saanut teologisen koulutuksen, minulla on kutsumus ja Kristuksen
rakkaus työntää minua tekemään työtä,
kuinka voisin vain olla tekemättä?

Menkää ja tehkää

TESTAMENTTIJA ARVOPAPERILAHJOITUS

KERÄYS KOULUTUSTYÖLLE

TESTAMENTILLA voit suunnitelmallisesti olla mukana arvojesi
mukaisessa kristillisessä työssä
tulevienkin sukupolvien aikana.
Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä
osa järjestömme toiminnan rahoitusta. Yhdistyksenä emme joudu
maksamaan perintöveroa, vaan
lahjasi menee kokonaisuudessaan
toimintaamme.

OLETKO JOSKUS MIETTINYT, kuinka evankeliumia voitaisiin viedä vielä joutuisammin
eteenpäin?
ME MIETIMME tätä kysymystä Kansanlähetyksessä usein. Yksin olemme kyllä ketteriä ja
pääsemme nopeasti eteenpäin, mutta yhdessä voimme tavoittaa moninkertaisen joukon ympäri
maailman. Siksi olemme verkostoituneet useassa eri maassa kumppanikirkkojemme kanssa.
ANNA LÄHIMMÄISILLEMME eri työalueillamme mahdollisuus opiskella kirkon työntekijäksi
tai vastuunkantajaksi. Näin he voivat toteuttaa kutsumustaan Jumalan valtakunnan työssä ja
yhä useammat saavat kuulla evankeliumin.

KANSANLÄHETYS kuuluu valtakunnalliseen Hyvä testamentti
-kampanjaan. Olemme myös Vastuullinen Lahjottaminen VaLa ry:n
jäsen. Arvostamme ja kunnioitamme lahjoittajaa antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia
käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen
lahjoittajan toiveita. Noudatamme
vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita.

LAHJOITA Menkää ja tehkää -keräykseen, jonka tuotto kohdistuu:
• yhteistyökirkon koulutuskeskuksen rakennushankkeeseen Etiopiassa
• opiskelijoiden stipendeihin
• koulutustyötä tekevien työntekijöidemme palkka- ja työkuluihin.
Sinun tuellasi evankeliumi etenee.
VOIT LAHJOITTAA tämän sivun alaosassa olevalla tilisiirtolomakkeella pankissasi
tai vaihtoehtoisesti pankissasi viitteellä 70331 tilille:
Nordea: FI83 2070 1800 0283 25,
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

MOBILEPAY
37850

Lämmin kiitos lahjastasi.

kommenttikenttään:
Koulutustyö

tai 0600 190 90
(hinta 20,45 €
+ pvm/mpm)

LIITY
työntekijöiden
lähettäjätiimeihin:
kansanlähetys.fi Kansanlahetys.fi/
/lahjoita
suuressa-mukana

VERKKOPANKISSA
Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys ry

Ota yhteyttä,
kerromme mielellämme lisää!

FI83 2070 1800 0283 25
viite:70331
Kanna
työtä
rukouksin

Unsplash/Thom Milkovic

Sinä voit
olla mukana
monella tapaa

PUHELINLAHJOITUS
SOITA 0600 180 10
(hinta 10,01 €
+ pvm/mpm)

TESTAMENTIN tekeminen on
merkityksellinen päätös ja on
tärkeää, että se laaditaan oikein.
Testamenttia voi myös aina muuttaa. Jokainen testamenttilahjoitus
käsitellään luottamuksella ja ammattimaisesti. Kerromme lahjoittajalle avoimesti työstä ja toiminnan
rahoituksesta.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Samuli Virtanen,
puh. 044 447 7829,
samuli.virtanen@sekl.fi
kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/
lahjoita/testamentti-ja-arvopaperilahjoitus
hyvatestamentti.fi
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Laki ja evankeliumi avautuvat Etu-Aasiassa
Teksti: Marja Neuvonen

K

ansanlähetys tekee Etu-Aasiassa koulutusyhteistyötä paikallisen luterilaisen
kirkon kanssa. Hiljattain hallinnoltaan
itsenäistyneen nuoren kirkon toiminnasta
vastaavat paikalliset kristityt.
Alueen väestöstä vain alle yksi prosentti on
kristittyjä. Heistä suurin osa on katolilaisia ja
ortodokseja. Luterilaisuuden piirissä olevia on
muutamia satoja.
Kansanlähetyksen työntekijä Ari* käy
Etu-Aasiassa kouluttamassa paikallisen
luterilaisen kirkon pappeja, työntekijöitä ja
seurakuntalaisia. Koulutus kuuluu Arin tehtäviin Evankelisluterilaisen uskontoinstituutti
Elrimin toiminnanjohtajana.
– Paikallisten kristittyjen saama opetus
on tällä hetkellä kirjavaa ja myös harhaopit
vaikuttavat alueella. Luterilaisina haluamme
tarjota heille selkeää raamatullista opetusta,
Ari kertoo.
Hän näkee, että koulutusta on tärkeä järjestää paikallisten seurakuntien yhteydessä. Näin
koulutus on osa seurakunnan toimintaa ja
seurakuntalaiset kokevat sen omakseen.
– Miellän oman paikkani Elrimin toiminnanjohtajana niin, että olen osa paikallista
seurakuntaa ja kuljemme yhdessä eteenpäin.

KOULUTUKSELLE
ON TILAUSTA
Viimeisimpänä Ari on opettanut Galatalaiskirjettä Martti Lutherin selitysteoksen avulla.
Kristinuskon perusasiat eli vanhurskauttaminen sekä laki ja evankeliumi ovat hyvin esillä
Galatalaiskirjeessä, joten se on hyvä peruskirje
kasvavalle nuorelle kirkolle.
– Vastaanotto on ollut innostunutta ja
kurssilaiset ovat tarkkaavaisina mukana opetuksessa. Tuntuu, että koulutukselle on ollut
tilausta, Ari kertoo.

Hän on nähnyt, kuinka kurssi on avannut
osallistujille kristinuskon peruskysymyksiä.
Lutherin tapa puhua kärkkäästi, mutta asiaa,
sopii Arin mukaan hyvin paikalliseen mentaliteettiin.
– Eräs kurssilainen kertoi, kuinka hän
lapsena halusi totella äitiään kaikessa, mutta
joidenkin päivien jälkeen hän
huomasi, ettei pystynytkään siihen. Tämän
kokemuksen
kautta hän ymmärsi, kuinka
TILAA ARIN UUTISKIRJE:
laki kuulostaa
hyvältä ja voi
kansanlahetys.fi/tyontekimotivoida
jat-ja-kohteet/ari-maahanaluksi, mutta
muuttajatyossa
viime kädessä
se ei kuitenkaan auta, vaan
väsyttää ihmisen.
Aria innostaa, että
 Turkin kielellä on tänä vuonna ilmestynyt
hän saa olla Etu-Aasiassa
kaksi uutta hartauskirjaa. Aiemmin valmistuneita
paikan päällä mukana tärkeässä
käännöksiä ovat Vähä katekismus, Iso katekismus,
ja harvinaisessa tehtävässä. SamanAugsburgin tunnustus, Schmalkaldenin opinkohlaisen koulutustyön tekijöitä ei ole
dat sekä Paavin valta ja johtoasema. Kuva: Anne
Lepikko
montaa. Lisäksi koulutustyön kerrannaisvaikutuksia, joita ei voi vielä nähdä, voi silti
nyt työtä Suomesta käsin. Saksan vuosinaan
toiveikkaana odottaa.
Ari suoritti myös teologian opintoja.
KÄÄNNETTY
Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä ei ole
KIRJALLISUUS
vielä käännetty turkin kielelle, mutta Ari on
TUKEE KOULUTUSTA
itse työstänyt opetuskäyttöön osia kirjasta.
Koulutustyössä tarvitaan turkinkielistä luteTällä hetkellä hän on mukana Luterilaisen
rilaista teologista kirjallisuutta. Kansanlähetys kommenttiraamatun Matteuksen evankeliuon mukana käännöstyössä, jossa käännetään
min käännöstyössä.
turkin kielelle kirjoja koulutustarpeisiin ja
Ari kirjoittaa työstään säännöllisesti uutiskristityn hengellisen kasvun tueksi.
kirjeitä. Erään hänen kirjeensä kiitosaiheissa
Kielenkääntäjän koulutuksen saaneella
luki: ”Kiitos maailman mielenkiintoisimmasta
Arilla on erittäin hyvä turkin kielen taito. Hän työstä, jossa saan olla mukana”.
on aiemmin työskennellyt Etu-Aasiassa sekä
Saksassa ja on nyt muutaman vuoden ajan teh- * Sukunimeä ei mainita turvallisuussyistä.

