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Hyvät ystävät
Tervehdys Namibiasta!

Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous 10. – 16.5.17 Windhoekissa
Terveiset Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksesta Windhoekista. Nyt pölyn laskeuduttua voin todeta että
hyvin meni ja hienoa oli. Pölyllä tässä yhteydessä tarkoitan sitä kaikkea touhua, kiirettä ja vaivannäköä johon
esimerkiksi oma osuuteni (Sakari)
hartauselämän
ja
musiikin
valmistelussa johti. Yli kahden
vuoden suunnittelu International
Worship Planning Committeen
konsulttijäsenenä ja sitten kuorojen
harjoitusvaihe
Namibiaan
saavuttuamme sekä vielä kiireiset
viikot itse kokouksen toteuttamisessa
olivat samalla sekä haastavaa, että
mielenkiintoista työtä. Kuvassa
oikealla työryhmän puheenjohtaja
Stephen
Larsson,
keskellä
pääkoordinaattori professori Dirk
Lange.
Yhteistyö osin paikallisista laulajista ja
muusikoista sekä kansainvälisistä
vieraista koostuvan assembly-kuoron
ja -yhtyeen kanssa oli nautinnollista.
Lopulta monien vaiheiden jälkeen
löysinkin itseni vanhalta tutulta
paikalta rumpujen takaa ja välillä kitara
sylissäni.
Harjoittelimme
kaiken
kaikkiaan yli 80 laulua eri puolilta
maailmaa.
Namibialaisia
ja
afrikkalaisia
säveliä
oli
myös
ilahduttavasti mukana. Toteutimme
monet ilta- ja aamuhartaudet sekä
ehtoollismessut.
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Yleiskokous
järjestettiin
Safari-hotellin
konferenssitiloissa, jonka pihalle oli hartauksia
varten pystytetty teltta. Siitä muodostui viikon
ajaksi työmaamme, jossa hartaudet pidettiin ja
jossa em. joukon kanssa väliajat harjoittelimme
ja viimeistelimme seuraavia hartauksia ja niiden
musiikkia. Teltta oli pystytetty siten että
parkkipaikan puut muodostivat elävät kulissit,
joita käytettiin tukemaan liturgista symboliikkaa.
Oma jännityksensä oli päätapahtuman eli
reformaation 500-vuotis merkkijuhlan toteuttaminen Sam Nujoma-stadionilla. Paitsi muusikon osuuksia,
tehtävänäni oli muusikkovoimien koordinointi. Suurkuoro ja yhtye säestivät joitain lauluja myös yhdessä
puhallinorkesterin ja lapsikuoron kanssa. Ja kaikki tämä tapahtui paljaan taivaan alla, josta paistoi kirkas
Namibian aurinko yllemme. Yleisöä kertyi paikalle kansainvälisten, noin 800:n delegaatin lisäksi joidenkin
arvioiden mukaan jopa 10 000 henkeä.

Diakonia- ja lähetystyön kartoitus
Päivin työssä on menossa diakonia- ja
lähetystyön
kartoitus.
Tätä
tehdään
haastattelemalla laajaa joukkoa entisiä ja
nykyisiä työntekijöitä sekä seurakuntalaisia.
Tutkimuksella halutaan selvittää sekä lähetysettä diakoniatyön historiaa ja löytää sitten
toiminnalle suuntaviivat kokonaisvaltaisen
missionaarisen
diakonija
lähetystyön
strategiaan. Olemme kuulleet mielenkiintoisia
asioita kirkon oman lähetystyön historiasta.
Emerituspiispa Apollos Kaulinge muisteli oman
isänsä, Vilho Kaulingen työtä Ondoben seurakunnassa, josta käsin tehtiin lähetysmatkoja Angolan puolelle,
aina Ondjivaan saakka ja perustettiin sinne seurakuntia. Kaulinge pohdiskeli lähetyksen olemusta: “Ihmiset
ajattelevat että kyse on vain rahan keruusta. Mutta lähetys alkaa sydämestä. Siitä että itse ymmärretään Jumalan
pelastustyö ja halutaan kertoa muille Jumalan rakkaudesta. Sitten ymmärrät myös mitä muiden hyväksi voi
tehdä, kokonaisvaltaisesti, sekä hengellisesti että fyysisesti. Ja on tärkeää opettaa tätä jo ruohonjuuritasolta
lähtien”.
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Onimmwandin seurakunnan pappi Andreas Iiyambo
(oik) ja Wilbart Shikesho Elimistä (alla) valottivat
ambomaan läntisten alueiden lähetystyötä sekä Kaokomission vaiheita Opuwossa ja pienillä lähetysasemilla
Kaokovuorilla. Juuri noille alueille edelleen suuntautuu
läntisen hiippakunnan lähetys- ja diakoniatyö, jota nyt
kehitetään. Kuvissa mukana työtoverimme Nehemia
Sheefeni.

Haastatteluista hahmottuu muutamia pääteemoja. Diakonia ja
lähetys kuuluvat yhteen. Ihminen tulee kohdata
kokonaisuutena. Emerituspiispa Kleopas Dumenin mukaan
evankeliumia tulee julistaa kaikille ihmisille ja koko ihmiselle.
Mutta jos hänellä on nälkä tai jano, pitää ensin huolehtia näistä
tarpeista. Dumeni painotti myös että evankeliumia ei lopulta
kukaan voi vastustaa, eikä sen etenemistä pysäyttää, sillä se on
Jumalan työtä.
Emerituspiispa Josafat Shanghala kertoi
lämpimin sanoin ambomaan läntisillä
alueilla toimineiden suomalaisten työstä.
Hänen puheessaan vilahteli nimet Alpo
Hukka, Birger Eriksson, Heikki Saari,
Antti Kekki, Väinö Simojoki, Kalle
Himanen, Taisto Saarinen, Matti Seppälä
ja Ulla Nenonen sekä monet muut.
Shanghalan mukaan kulttuuri on tärkeä.
Hän puhuu yhteisöllisestä diakoniasta, siitä
miten afrikkalaisen käsityksen mukaan
olemme kaikki yhdessä vastuussa toisistamme. ”Meidän kulttuurimme on toisista huolehtimisen kulttuuri”.
Tähän mennessä useat haastateltavat ovat korostaneet diakoniakoulutuksen jatkuvaa tarvetta. Samoin on
korostunut nuorten kanssa tehtävän työn merkitys. Kirkon tulevaisuudesta ollaan huolestuneita. Pohdittavaksi
jää siis, miten ottaa muun muassa rippikoululaiset huomioon diakonia- ja lähetystyötä kehitettäessä.
Hyvää kesää kaikille teille!
Kiittäen tuestanne, Päivi ja Sakari Löytty
ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa.
Päivi Löytty. ELCIN- kirkon läntisen
hiippakunnan diakonia- ja lähetysosaston
kehittämiskoordinaattori
Sakari Löytty Musiikkityön asiantuntija.

Rukousaiheet:
Lähetysja
diakoniatyön kartoitus. Kiitos LML:n
yleiskokouksen onnistumisesta sekä
hyvistä sateista ja hyvästä sadosta.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

