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”Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!” Tämän viikon
psalmi on Pyhän Kolminaisuudenpäivän psalmi. Se on se sama, jolla alkaa Tansanian kirkon
aamurukous. Tällä psalmilla on aloitettu myös jokainen Nyakaton luterilaisen
koulutuskeskuksen päivä: ”Njooni, tumwimbie Bwana, Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu
wetu!”
Lauantaina 21.5. opistolla oli erityinen syy virittää
riemuvirsi Jumalalle. Oli lukukauden päätösjuhla.
Ja 44 opiston oppilaalle se oli myös iloinen
valmistumisjuhla, kahden vuoden uurastuksen
huipennus. 29 evankelistaa, neljä naistyöntekijää
ja yksitoista teologia saivat opintojensa
päätökseksi todistuksen tehdystä työstä.

Piispa Salmi toi saarnassaan terveiset Oulun
hiippakunnasta. Hän asetti valmistuvat samalle
paikalle Jeesuksen yhdentoista oppilaan kanssa.
Vuorelle, josta on näkymä kaikkiin ilmansuuntiin.
Sanoma Jeesuksesta oli vietävä kaikkeen
maailmaan. Oppilaille annettu tehtävä ei ollut
helppo. Mutta Jeesus lupasi antaa heille voiman
ylhäältä ja Hän itse lupasi olla heidän kanssaan
kaikki päivät maailman loppuun asti. Nyakaton
opistoltakin valmistuvat kirkon työntekijät voivat
luottaa siihen lupaukseen. Kristus on läsnä
heidän rinnallaan.

Juhla alkoi opiskelijoiden kulkueella, jonka otti
vastaan Victorianjärven itäisen hiippakunnan
piispa Andrew Gulle yhdessä ystävyyshiippakunnan, Oulun hiippakunnan piispa Samuel
Salmen kanssa. (Kuvassa myös past. Edward
Mbaya)
Valmistumisjuhlan yhteydessä siunattiin käyttöön
myös uusi asuntola. Se on rakennettu suurelta
osin yksityisten lahjoittajien varoin. Suuri osa
heistä on pohjalaisia, muita suomalaisia, mutta
myös tansanialaisia kristittyjä. Opiston entinen
rehtori Pekka Härkönen on saanut heidät
innostumaan asiasta. Pekka on jo siirtynyt
rehtorin tehtävistä Lähetysseuran aluepäälliköksi
Arushaan, mutta oli itseoikeutettu lukemaan
raportin rakennustöiden etenemisestä ja
esittämään kiitokset lahjoittajille, rakentajille ja
kaikille hankkeessa mukana olleille.

Oulun piispan seurueessa olivat mukana
hiippakunnan dekaani Kari Ruotsalainen ja
lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri Matti
Laurila.

Katri ja Pekka hyvästeltiin juhlassa
asianmukaisesti ja samalla piispa Gulle myös
siunasi tehtäväänsä uuden rehtorin pastori Elias
Lugaganyan. Hän on toiminut vuoden alusta
opiston rehtorina ja sai nyt piispallisen
siunauksen työhönsä koolla olevan seurakunnan
edessä ja opiston työtä ohjaavan, kaikkivaltiaan
Jumalan läsnäolossa.

Opiston teologikurssi on osa Iringan yliopiston
opetusohjelmaa. Niinpä vierasaition eturivissä
istui myös past. Aleck Mhanga, Iringan yliopiston
teologisen tiedekunnan johtaja, joka tarkasti
oppilaitten lopputyöt ja –kokeet ja toi mukanaan
myös viime vuonna valmistuneitten viralliset
todistukset. Oma sijansa vieraitten joukossa oli
liikemies Albert Kassalla. Hän on suurlahjoittaja
monissa hiippakunnallisissa hankkeissa. Hän
myös toteutti tässä opiston juhlassa
rahankeräyksen opiston opettajien asunnon
rakennushankkeelle.
Meille suomalaisille ja tansanialaisille oli tässä
Oulun hiippakunnan vierailussa varmasti
riemullisinta se, että mukana oli ensimmäistä
kertaa myös piispatar Hannele Salmi.
Hiippakuntien ja kirkkojen välinen yhteys
perustuu ja kristallisoituu ystävyyteen ihmisten
välillä. Oli kyseessä sitten piispojen tai
piispattarien (kuvassa Hannele Salmi ja Elifaraja
Gulle) tai kenen tahansa välinen yhteys, tärkeintä
on kohtaaminen, se jossa ystävyys syntyy ja
syventyy.

Juhla oli myös osoitus Victorianjärven itäisen
hiippakunnan ja Oulun hiippakunnan
keskinäisestä yhteydestä ja yhteistyöstä.

(Vasemmalta Aleck Mhanga, Hannele Salmi,
Albert Kassa, Pekka Härkönen, Kari Ruotsalainen,
Matti Laurila, apulaispiispa Oscar Lema
jaTaboran lähetysalueen johtava pastori Mtoi)

Tämä ihmisten kohtaaminen on tässä meidänkin
työssä ollut parasta. Riitta on omimmillaan ihan
kahdenkeskisessä kohtaamisessa. Lähtömme
opistolta oppituntien jälkeen myöhästyy aina,
koska Riitalla on aina joku kohtaaminen
yksittäisen opiskelijan kanssa. Aina on joku
sairaana opiskelijan kotona tai heillä on muuta
ongelmaa, johon he tarvitsevat Riitan neuvoa ja
ohjetta. Hyvä niin, mama on aina mama, vaikka ei
oma äiti olisikaan.

Minä olen iloinnut kohtaamisesta luokan edessä,
”livenä yleisön edässä”. Olen nauttinut
opettamisesta, evankeliumin, Raamatun ja
kirkkomme uskon avaamisesta ja sen
soveltamisesta yhdessä afrikkalaiseen
mielenmaisemaan. Olen saanut olla ”kahden
maan kansalainen”, välittäjänä kahden erilaisen
kulttuurin, kahden erilaisen kristinuskon
tulkinnan välillä. Siinä on ollut haastetta. Kirkon
työntekijöiden kouluttaminen on
vaikuttamistyötä (advocacy) jos mikä. Ja samalla
on saanut itse vaikuttua Jumalasta ja Hänen
salaisuudestaan.

Meidätkin hyvästeltiin virallisesti näissä
päätösjuhlissa. Saimme lahjamme, ja sanoimme
jäähyväissanamme.
Meidän työkautemme päättyy nyt näihin
juhlatunnelmiin. Vielä on työtä edessä, minulla
ainakin kaikkien kurssien loppuarvosanojen
koostaminen ja ynnääminen, Riitalla kuukauden
naistyöntekijöiden kurssi opistolla.

Ennenkuin lähdimme, tai edes pääsimme,
syksyllä 1984 lähetyskurssille jouduimme
vakavasti pohtimaan omaa kutsumustamme.
Lähetyssanomissa oli silloin kuva afrikkalaisesta
ihmisestä ja sanat: ”Kristus, annatko minulle
todella mahdollisuuden kohdata sinut näissä
kasvoissa?”. Sen olen saanut kokea, kohdata veli
ja sisko, itse Kristus, näissä kasvoissa.
Palaamme Suomeen 4.7. Minä jatkan Messukylän
kappalaisena 1.9. Riitta hoitaa enimmäkseen
nimikkoseurakuntavierailut. Lähetysseuran tuki
opistolle jatkuu, vaikka me nyt jäämmekin pois.
Se mitä me eniten odotamme on lastenlasten
tapaaminen ja heidän kanssaan viipyminen.
Niinkuin Nea, silloin 4v, sanoi: ”Mummot ja papat
eivät lähde Afrikkaan!” Nyt on aika toteuttaa se
toive. Kiitokset kaikille rukouksista ja
myötäelämisestä. Jumala meitä kaikkia
siunatkoon. Hänelle kuuluu kaikki kiitos ja ylistys.
Tapaamisiin!
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