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Evankeliumia kylille
Yhteistyökumppani: ELCT- Victoriajärven Kaakkoinen hiippakunta(SELVD)
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Laaja-alainen lähetystyö ja erityisesti Sinema Leo -toiminta SELVD:n
valitsemilla lähetysalueilla Itiliman ja Ushetun seuduilla.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
Raportointiaikana Sinema Leo -elokuva-auton toiminta
jatkui ja hankkeen uskolliset evankelistat Christopher ja
Laizer kiersivät Shinyangan hiippakunnan kylillä
evankeliumia julistaen. Reissuja kertyi heinäkuusta
joulukuuhun yhteensä kuusi kappaletta, joista jokainen oli
noin kahden viikon mittainen. Sinema Leo-työssä
tavallinen työpäivä koostuu aamupäivän kotikäynneistä,
joissa kutsutaan ihmisiä iltapäivän ja illan tapahtumiin.
Iltapäivällä järjestetään kylän torilla
evankelioimistilaisuus ja illalla, pimeän laskeuduttua
aletaan näyttää elokuvia Afrikan mustan taivaan alla.
Varsinkin iltaisin ihmisiä on paikalla tuhansia. Pimeyden
turvin voi katsella elokuvaa Jeesuksesta sellainenkin
ihminen, joka ei julkisesti valoisan aikaan voisi
kiinnostustaan osoittaa.
Toivon saanut perhe. Kuvassa vasemmalla evankelista
Christopher Misana

Evankelista Christopher kertoo eräästä kohtaamisesta kotikäynnillä.
”Huusin portilta ’hodi hodi’. Se on swahilin kielinen koputus-ilmaisu. Perheen äiti, Mama, oli yksin
kotona ja toivotti minut tervetulleeksi. Kerroin olevani luterilainen kristitty ja että illalla näytän
kylän torilla Jeesuksesta kertovan elokuvan. Toivotin Maman tervetulleeksi tuohon tilaisuuteen.
Mama oli hetken hiljaa ja sanoi sitten hiljaa, ettei hän voi saapua tilaisuuteen, koska on syntinen
ihminen. Hämmennyin ensin hetkeksi, mutta sanoin sitten, että niinhän me kaikki olemme. Ja juuri
siksi, että me olemme syntisiä, Jeesus tuli meidät pesemään puhtaiksi synneistämme. Mama kertoi,
että hän oli joskus ollut erään kirkon jäsen, mutta joutui jättämään kirkon, koska pastorin mielestä
hän oli liian syntinen tulemaan kirkkoon. Mama pettyi papin sanojen takia myös Jumalaan, joka ei
hyväksykään kaikkia. Vakuutin Mamalle, että tähän kirkkoon on jokainen tervetullut ja Jumala ei
katso varallisuutta tai entisiä syntejä. Siitä lähtien tuo Mama on ollut yksi Itiliman seurakunnan
uskollisimpia jäseniä. Tätä työtä tehdessä omakin usko vahvistuu”
Raportoija: Katri Härkönen, Tansanian alueellinen kirkollisen työn koordinaattori
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Koko vuoden työn tilastolukuja: Hankkeen evankelistat
Christopher Misana ja Ruben Laizer tekivät 241
kotikäyntiä, joissa tavoitettiin 814 ihmistä; 15
ulkoilmakokousta järjestettiin, joihin saapui 2410
kuulijaa; Andaluise John ja Michael Sengerema jatkavat
evankelistaopintojaan; Simon Deus Francis, Godlisten
Mzulla ja Benjamin Maturu saivat Teologian
Diplomaopinnot valmiiksi Iringan yliopistossa ja heidät
vihittiin papeiksi.
Marraskuussa järjestettiin vielä erillinen
taloussuunnittelun seminaari hiippakunnan pastoreille ja
kirjanpitäjille. Koulutukseen osallistui 61 pappia ja 15
kirjanpitäjää.
Ulkoilmatilaisuus alkamassa Ushetussa. Kuvassa etualalla Christopher Misana

Sinema Leon evankelistat vierailivat eräässä kodissa, jossa vaimolla oli köysi sidottu hyvin tiukasti
kaulan ympärille. Tiedusteltuaan syytä, heille kerrottiin perinteisen parantajan käskeneen miestä
toimimaan näin, jotta vaimo voisi tulla raskaaksi. Lasta ei kuitenkaan ollut kuulunut, vaikka köysi
oli hiertänyt vaimon kaulaa jo usean kuukauden ajan. Evankelistat kertoivat pariskunnalle, että
myös Raamatussa on ihmisiä, joiden on vaikeaa saada lasta. Ahdinkonsa keskellä he kuitenkin
turvautuivat Jumalaan ja rukouksen voimaan, eivätkä parantajien höpöjuttuihin. Pariskunta pyysi,
että heidän puolestaan rukoillaan. Näin tapahtui ja lopuksi köysi otettiin pois vaimon kaulasta.
Marraskuussa 2018 Sinema Leon evankelistat vierailivat perheen luona uudemman kerran ja
huomasivat ilokseen, että pihamaalla telmii pieniä lapsia.
Terveiset ja kiitokset tukijoille!
”Evankeliumin levittämistä tarvitaan edelleen Tansaniassa. Tätä työtä tehdään Jeesuksen käskyn
mukaisesti ”Menkää ja tehkää”! Työtä on valtavasti. Ihmisiä on miljoonia ja taas miljoonia tällä
lähetysalueella. Me emme millään selviäisi tästä työstä ilman Suomen Lähetysseuraa ja kaikkien
Suomen seurakuntien uskollista väkeä. Sydämellinen kiitos teille kaikille.” -Christopher Misana ja
Ruben Laizer

Raportoija: Katri Härkönen, Tansanian alueellinen kirkollisen työn koordinaattori
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Kaste kotikäynnillä. Valokuvaaja: Christopher Misana
Raportoija: Katri Härkönen, Tansanian alueellinen kirkollisen työn koordinaattori
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