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Evankeliumia kylille
Yhteistyökumppani: Tansanian ev.lut.kirkko, Victoriajärven Kaakkoinen hiippakunta
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Laaja-alainen lähetystyö ja erityisesti Sinema Leo -toiminta SELVD:n
valitsemilla lähetysalueilla Itiliman ja Ushetun seuduilla.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Hankkeessa toimitaan Shinyangassa,
Ushetun ja Itiliman alueilla, joissa
Sinema Leo. Kuvaaja Christopher Mullinga
perinteiset uskomukset ovat pääroolissa.
Raportointiaikana erityisesti Itiliman seutu
on ollut Sinema Leo- evankelistatiimin työn
kohteena. Itilimassa on tehty työtä vasta
noin 2,5 vuoden ajan. Kuitenkin jo uusia
seurakuntapiirejä on syntynyt ja uusia
ihmisiä on kastettu. Sinema Leo -elokuvaauton toiminta-alueella kristittyjen määrä
kasvaa huomattavan paljon nopeammin kuin
muilla alueilla. Työllä on huomattava
merkitys. Elokuvien näyttämisen lisäksi
päiväsaikaan evankelistatiimi kiertää talosta
taloon kutsumassa illan tilaisuuteen ja
kertomassa ihmisille Jeesuksesta.
Raportointiaikana 75 taloudessa vierailtiin ja toiminnalla tavoitettiin 270 ihmistä.
Erityisesti Itiliman alueella on työtä hankaloittanut paikallisen evankelistan työmatkan pituus.
Hankkeesta on nyt maksettu evankelistan vuoden vuokra Itilimaan ja se näkyy työn tuloksissa
välittömästi positiivisesti. Seurakuntien kristittyjen määrä on lähtenyt kasvuun ja erityisen
ilahduttavaa on ollut se, että naisille on tarjottu mahdollisuus toimia seurakunnan vanhemmistossa.
Tämä ei ole itsestään selvää Shinyangan alueella ja siksi erittäin positiivinen uutinen.
Lapsiin on panostettu alusta lähtien tässä hankkeessa ja alueella on koulutettu aiemmin
pyhäkouluopettajia. Raportointikaudella jokaisena sunnuntaina on järjestetty pyhäkouluopetusta
lapsille jumalanpalveluksen aikana, jotta lasten ymmärrys rakastavasta Jumalasta voi kasvaa.
Asia syntyi muslimiperheeseen. Hän tuli raskaaksi miehelle, joka raskaudesta kuultuaan päätti
paeta Itilimasta Dar es Salaamiin. Asia seurasi miehen perässä Dar es Salaamiin vaikka oli jo
yhdeksännellä kuulla raskaana. Dar es Salaamiin päästyään Asia joutui välittömästi sairaalaan
komplikaatioiden takia ja hänen synnytyksensä käynnistyi.
Raportoija: Katri Härkönen, Kirkollisen työn koordinaattori
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Asia synnytti kaksosista ensimmäisen normaalisti mutta toinen lapsista jouduttiin
keisarileikkaamaan. Leikkaushaava ommeltiin useaan kertaan, mutta avautui aina vain uudestaan.
Vihdoin toisesta sairaalasta saatiin apuun taitava lääkäri, joka onnistui sulkemaan haavan. Asian
kivut kuitenkin jatkuivat. Hän ei kipujensa takia pystynyt kävelemään tai imettämään kaksosia.
Lisäksi sairaalaan saapui suru-uutinen, että lasten isä oli kuollut auto-onnettomuudessa. Asia oli
surun murtama ja kipujen lannistama. Hän kuitenkin muisti, että oli kotona Itilimassa kuullut
suuresta parantajasta nimeltä Jeesus ja niin Asia rukoili parannusta Jeesukselta. Rukoiltuaan Asia
pystyi ihmeekseen nousemaan sängystä. Hän käveli lääkärin luo ja vaati uusia tutkimuksia. Lääkäri
tutki Asian ja huomasi, että keisarileikkauksessa hänen kohtuunsa oli jäänyt jokin instrumentti. Asia
leikattiin uudelleen, esine poistettiin ja hän alkoi heti parantua. Toivuttuaan Asia palasi
kotikyläänsä Itilimaan ja halusi oppia lisää Jeesuksesta. Sinema Leon evankelistatiimi opetti Asiaa
kunnes hänet lapsineen kastettiin. Asian uudeksi nimeksi tuli Sarah.

Terveiset ja kiitokset tukijoille: Teidän tukenne ansiosta voimme sanoa Itiliman ja Ushetun
perinteisten uskomuksien vangeille Jumalan sanat: ”Älä pelkää. Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.”

Raportoija: Katri Härkönen, Kirkollisen työn koordinaattori
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