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Teologisen koulutuksen kehittäminen
Yhteistyökumppani: ELCT,Thaimaan evankelisluterilainen kirkko
Hankkeen kuvaus:
Projektin tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden kapasiteettia kehittämällä kirkkojen teologista koulutusta
Thaimaassa, Kambozhassa ja Myanmarissa. Lähetysseura tarjoaa kumppaneilleen asiantuntija-apua
koulutuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja toteuttamisessa.
Tukemalla koulutusta ja sitä kautta ammattitaitoisten työntekijöiden osuutta kirkossa, Lähetysseura edistää
kumppaneiden itsekannattavuutta kaikilla sektoreilla.
Laadukkaalla teologisella koulutuksella vahvistetaan työntekijöiden luterilaista identiteettiä ja avautumista
dialogille.

Hankkeiden esittelyssä 1. Evankelistojen koulutusprojekti Naanissa Thaimaassa 2. Luther
Seminary in Thailand 3. Myanmarin luterilaiset kirkot

1. Evankelistojen koulutusprojekti Naanissa Thaimaassa
Tammikuussa 2016 käynnistyi Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon koulutusprojekti Pohjois-Thaimaassa
Naanin maakunnassa. Projektin tavoitteena on tarjota koulutusta alueella työskenteleville evankelistoille, joilta
puuttuu teologinen koulutus tai sitä on hyvin vähän. Kokoaikainen opiskelu luterilaisen kirkon seminaarilla
Bangkokissa ei ole mahdollista, koska vastuu perheestä, kylän asukkaista ja seurakunnasta velvoittaa pysymään
kotiseudulla. Opetusta on järjestetty sekä Bandenin kylässä että Bangkokissa. Vuoden 2017 aikana 8
evankelistaa on osallistunut viiden päivän koulutusjaksolle kerran kuukaudessa.
Tavoitteena on, että keväällä 2018 evankelistat ovat suorittaneet kirkon seurakuntatyön perustutkinnon.
Naan sijaitsee Pohjois-Thaimaassa lähellä Laosin rajaa.
Pienten vuoristokylien asukkaat elävät kaukana kaikesta ja kuuluvat lua-vähemmistökansaan. He puhuvat
äidinkielenään lua-kieltä ja thaita osataan heikosti. Alueen ihmiset ovat köyhiä ja heikosti koulutettuja.
Aikuisista ja vanhemmasta väestä vain hyvin harva osaa lukea. Alueen pääelinkeino on riisinviljely. Karuissa
olosuhteissa riisistä saatava sato on kuitenkin niin huono, ettei se riitä perheen elättämiseen. Töitä on pakko
etsiä pitkien matkojen takaa.
Lua-kansa on perinteisesti uskonut henkiin. Henkiä palvotaan, lepytellään ja pelätään. Henkitohtoreilla on ollut
vahva asema kyläyhteisöissä – heidän puoleensa on käännytty niin sairauden kuin onnettomuuden kohdatessa
sekä kysymään neuvoa eri elämänvaiheissa.
Thaimaan evankelisluterilaisella kirkolla on alueella neljä seurakuntaa ja viisi saarnapaikkaa. Pastori Amnuay
Yodwong on alueen ainoa pappi. Amnuayn apuna ahkeroi 8 evankelistan tiimi. Lisäksi Suomen Lähetysseuran
lähetit Riikka-Maria ja Tomas Kolkka tekevät Naanissa seurakunta- ja kielityötä. Naanin alueella on tällä
hetkellä noin 1200 kristittyä.

2. Luther Seminary in Thailand
Luther Seminary in Thailand on Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon seminaari. Oppilaitoksesta valmistui
(teologian kandidaatin tutkinto) keväällä 2017 kolme opiskelijaa. Vuonna 2016 opintonsa päättäneille
järjestettiin valmistujaisjuhla maaliskuussa. Samana päivänä vietettiin LST:n 30- vuotisjuhlaa.

3. Myanmarin luterilaiset kirkot
Mara Evangelical Church in Myanmar, Myanmar Lutheran Church, Lutheran Church of Myanmar ja
Evangelical Lutheran Church of Myanmar. Suomen Lähetysseura tukee näiden neljän kirkon yhteistoimintaa
Federation of Lutheran Churches in Myanmar kautta.
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Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2017:
1. Evankelistojen koulutusprojekti Naanissa Thaimaassa
”Millaisia tapoja animismista kristityiksi
kääntyneet seurakuntalaiset ovat siirtäneet
uuteen uskontoonsa? Mitä sanoa
seurakuntalaiselle, joka uskoo, että
Raamatulla on amuletin kaltainen vaikutus:
tuoko Raamatun pitäminen pöydällä kodille
varjeluksen? Tai onko mahdollista, että
pastorilta lainaksi saatu vaate sisältää
siunauksen?” Mm. näitä asioita pohdimme
paikallisten evankelistojen kanssa
toukokuussa 2017 Naanissa, PohjoisThaimaassa jumalanpalveluselämän kurssilla.
Kysymykset ja käsiteltävät asiat ovat koulutusjaksoilla hyvin konkreettisia ja nousevat siitä
todellisuudesta, jossa evankelistat tekevät työtä. Animismi vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään –
myös niiden, jotka ovat kääntyneet jo kristityiksi.
Naanin evankelistat luokkakuvassa

Ymmärtääkseni paremmin alueella asuvia ihmisiä ja saadakseni opetuksen linkittymään
näiden ihmisten elämään, pyysin evankelistoja kokoamaan keskeisimpiä lua-kansan elämään
vaikuttavia asioita. Top-5 listalle nousivat seuraavat asiat:
1. Henget – niiden palvonta mutta erityisesti niistä aiheutuva pelko. Pelko hallitsee ihmisten elämää
monin tavoin. On paikkoja, joissa ei uskalla liikkua, asua tai tehdä työtä, koska paikoissa asuu
pahoja henkiä. On asioita, joita ei uskalla tehdä henkien pelon takia. Henget liikkuvat erityisesti
pimeään aikaan, joten kotoa ei poistuta hämärän ja pimeän aikaan. Ihmiset ovat vankeina
kodeissaan.
2. Mahdollisuuksien puute. ”Meiltä on aina puuttunut mahdollisuus toteuttaa itseämme,
mahdollisuus päättää omista asioista, mahdollisuus käydä koulua tai ilmaista mielipiteensä.”
3. Ujous. Ihmiset ovat äärimmäisen ujoja, ”Henkien pelko on pitänyt meidät tiiviisti omissa
majoissamme ja kanssakäyminen muiden kanssa on ollut vähäistä.” ”Vähemmistökansaan
kuuluvina meitä on myös aina pidetty muita alempina - oman itsen arvostus puuttuu kokonaan.”
4. Toiset ovat aina päättäneet asioistamme -henkitohtorit ja ne joilla on valtaa ja rahaa.
5. Luonnonvoimat. Lua-kansa elää karuissa ja vaikeissa olosuhteissa. Tiet ovat huonoja tai niitä ei
ole. Sadekaudella kaikkiin kyliin ei pääse lainkaan, ihmiset ovat jumissa omissa kylissään.
Talvikaudella lämpötila laskee öisin lähelle nollaa – silloin bambumajoissa palellaan.
Yksi keskeinen kysymys koulutusjaksoilla on
ollut kieli. Luat puhuvat lua-kieltä, mutta
kirjoitettua kieltä ei vielä ole. Raamattu on
thaikielinen ja uskonnollinen kieli on thai.
Kuitenkin vain harva aikuinen osaa thaita. "Jos
seurakuntalainen ymmärtää thai-kielestä n. 30%,
luemmeko silti kaikki neljä tekstiä?"
Jumalanpalveluskurssilla harjoittelimme yhdessä
lua-kielen käyttöä liturgiassa. On tärkeää
kannustaa evankelistoja oman kielen käyttöön.
Jumalanpalveluksen ydintä etsimässä
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Lokakuussa kokoonnuimme Uuden testamentin johdantokurssille Bangkokissa. Raamattu avautui
heille ”köyhien evankeliumina” ja hyvänä sanomana syrjityille ja yhteiskunnan ulkopuolella oleville.
Jeesuksen ajan Palestiinassa nähtiin paljon samaa kuin omassa ympäristössä Naanissa. ”Olen täällä
todella oivaltanut sen, että kirkko on olemassa kaikkein vähäisimpiä varten. Että juuri he ovat kirkon
keskiössä. Että meidän tehtävämme on nostaa heikoimmat ja palvella Kristuksen antaman esimerkin
tavoin.”
Evankelistojen koulutusprojekti on kestänyt lähes kaksi vuotta. Yksi merkittävä saavutus on ollut
evankelistojen itsetunnon kasvaminen. Koulutus on vahvistanut heidän ammatti-identiteettiään sekä
identiteettiä kristittynä. Heillä on paremmat valmiudet palvella henkien pelon lamauttavaa yhteisöä ja
olla rohkaisijan roolissa, avata mahdollisuuksia ja tuoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta. He ovat
hyvänä esimerkkinä yhteisöissään siitä, että koulutuksen avulla on mahdollista rakentaa hyvää
tulevaisuutta.
Myös pastori Amnuay iloitsee koulutuksen edistymisestä: ”Koulutuksen ansiosta voin antaa
evankelistoille enemmän vastuuta, sillä oma aikani ja omat voimani eivät yksinkertaisesti riitä
kaikkeen.”
Alueen ihmiset ovat
köyhiä ja heikosti
koulutettuja.
Aikuisista vain hyvin
harva osaa lukea.
”Opettaja, jos usko
syntyy sanan
kuulemisesta ja sen
lukemisesta, miten
käy niiden, jotka
eivät osaa lukea ja
pääsevät kirkkoonkin
vain harvoin?”
Kuvassa evankelista
Plian.
Vasen kuva

Ristinkantaja. Naanin kristityt pyytävät
usein evankelistoja merkkaamaan kotinsa
ristillä ja rukoilemaan kodin puolesta.
Ristin uskotaan tuovan kodille siunausta ja
karkottavan pahat henget.

Lua koti. Yhden huoneen kodin keskiössä
on aina tulisija.
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2. Luther Seminary in Thailand
Luther Seminary 30v. ja valmistujaisjuhlat

24. maliskuuta vietettiin Seminaarin 30-vuotisjuhlaa. Samalla päivä
oli valmistuaisjuhla vuonna 2016 opintonsa päättäneille. Kaksi
opiskelijaa sai Seurakuntatyön diplomin ja neljä opiskelijaa teologian
kandidaatin tutkintopaperit. Valmistuneiden joukossa oli SLS:n
stipendiaatti Kanyaa Arkher.
Kanyaa muistelee, että kun hän viisi vuotta sitten aloitti teologian
opinnot, hän ei tiennyt luterilaisesta opista mitään. Kanyaa on
kasvanut babtisti-seurakunnassa ja siksi luterilaisuus oli hänelle
vierasta. Messut ristinmerkkeineen tuntuivat kummallisilta…lähes
katolilaisilta! Opintojen suurin teologinen löytö on ollut luterilainen
oppi kasteesta. Omassa seurakunnassa opetettiin, että kasteen
vastaanotettuaan ei saanut enää tehdä syntiä. Tuo ajatus oli
vaivannut ja ahdistanut nuorta tyttöä ja siksi kasteen
vastaanottaminen oli siirtynyt ”enhän voisi olla tekemättä mitään
väärää”. Siksi Lutherin oppi kasteesta oli evankeliumia! ”Kaste
olikin lahjaa –armoa. Se oli rakkautta eikä vaatimuksia. Kasteen
jälkeenkin oli lupa erehtyä ja palata takaisin.” Nyt luterilainen oppi on tuttua ja luterilainen messu
tuntuu kotoisalta – ristinmerkkikin.
Viiteen vuoteen mahtuu monenlaisia kokemuksia, sekä hyviä että
huonoja. Haastavaa on ollut myös elää ja asua pienessä suljetussa
yhteisössä, jossa on erittäin tiukat säännöt. ”Se on opettanut ja
kasvattanut minua paljon. Että on kunnioitettava toisen erilaisuutta ja
yksityisyyttä, annettava tilaa toiselle.” Toisen huomioiminen on
tärkeimpiä oppeja. ”Hyvän jakaminen toiselle ja toisesta välittäminen,
sitä olen oppinut.”
Lähetystyö on Kanyaalle itselleen merkinnyt näkyväksi tulemista. Hän
sanoo, että ”lähetystyöntekijät ovat saaneet uskomaan omiin kykyihin ja
siihen, että vähemmistökansaan kuuluvanakin, olen arvokas – aivan niin
kuin kaikki muutkin”.
Nyt Kanyaa on aloittanut työn seurakunnan päiväkodissa Bangkokin
suurimassa slummissa. Hän vastaa lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Haasteita riittää; perheet ovat köyhiä ja kotona on usein päihdeongelmia
ja väkivaltaa. Monet lapsista elävät iäkkään isovanhempansa kanssa.
Harva lapsista on kristitty. Mutta Kanyaa nauttii työstään lasten kanssa.
Se on sitä, mistä hän on haaveillut ja mitä hän juuri nyt haluaa tehdä. ”Se
mitä tulen tekemään tulevaisuudessa vaikka 10 vuoden päästä, siitä en
vielä tiedä. Mutta luotan siihen, että Jumalalla on omat suunnitelmansa
meitä varten.”
2017 valmistuneet:
Oppilaitoksesta valmistui (teologian kandidaatin tutkinto) keväällä 2017
kolme opiskelijaa. Heidän valmistujaisjuhlaa ei ole vielä vietetty.
Raportointi ja kuvat: Katariina Kiilunen

Teologian kandidaatti
Kanyaa Arkhera

4

Sopimuskohderaportti 1/2017
TH027 Teologisen koulutuksen kehittäminen

MissionCambodia

Vuosi sitten toteutettu #missionfinland2016 sai jatkoa. Vierailimme huhtikuussa 2017 LST:n (Luther
Seminary in Thailand) opiskelijoiden kanssa Kambodzhassa ja kohteena Kambodzhan luterilainen
kirkko. Mukana oli 11 opiskelijaa, seminaarin johtaja Vissanukorn Upama sekä Katariina Kiiluen ja
Tero Massa.
Lutheran Church in Cambodia perustettiin kuusi vuotta sitten. Kastettuja jäseniä on noin 300.
Pääkaupunki Phnom Penhin lisäksi kirkko toimii Kampong Cham ja Kampong Chananin
maakunnissa. Vierailimme opiskelijoiden kanssa kaikissa kolmessa seurakunnassa.
Pastori Vibol johtaa Life-Center toimintaa Tang Krangin kylässä ja pastori Moses Kruusin
seurakunnassa. Koska opetuksen taso maaseudun kouluissa on erittäin heikko, kirkon Life-Center
tarjoaa iltapäivisin ja iltaisin opetusta alueen lapsille äidinkielessä, englannin kielessä ja ATKtaidoissa. Kirkko haluaa parantaa köyhien kyläläisten elämänlaatua ja elämisen tasoa. Erilaiset
maatalousprojektit ovat yksi merkittävä osa tätä työtä.
Tuliaisina kotiin LST:n opiskelijat toivat mm. uusia ideoita kehittää seurakuntatyötä ja kirkon
itsekannattavuutta. Myös Kambodzhan synkkä lähihistoria avautui monelle ensimmäistä kertaa:
"Onko tämä kaikki todella tapahtunut? Ja näin lähellä omaa maatamme?" Opiskelijat olivat
vaikuttuneita ihmisten yritteliäisyydestä- köyhyyden keskellä oli näkyvissä toivo.

3. Myanmarin luterilaiset kirkot

Miten neljä luterilaista kirkkoa Myanmarissa voisi tulevaisuudessa tehdä paremmin yhteistyötä?
Tähän kysymykseen etsittiin vastausta Lähetysseuran fasilitoimassa workshopissa Yangonissa
maaliskuussa 2016.
Koolla oli Lutheran Church of Myanmar, Evangelical Lutheran Church of Myanmar, Myanmar
Lutheran Church ja Mara Evangelical Church - kaikki Luterilaisen maailmanliiton (LML)
jäsenkirkkoja Myanmarissa. Luterilaisten kirkkojen lukumäärää heijastaa maan tilannetta. Maassa
asuu 80 miljoonaa ihmistä edustaen yli 130 eri kansaa/etnistä ryhmittymää.
Lähetysseuran tavoitteena on viedä eteenpäin rauhan ja sovinnon prosessia – myös luterilaisten
kirkkojen sisällä. Päivien tavoitteena oli etsiä yhteistä näkyä yhteistyölle: Keitä me olemme? Mikä
meitä yhdistää? Ja mitä me voisimme tehdä yhdessä?
Toiminnallisten työskentelyjen avulla eläydyttiin eri kirkkojen tilanteeseen ja haasteisiin.
Roolityöskentelyt auttoivat näkemään tilanteen toisen silmin ja hyväksymään keskinäiset erot.
Yhteistyö oli innostunutta ja Dialogille avautuminen syvensi ymmärrystä itsestä ja toisista.
Workshopin toisena päivänä aloitettiin projektihallinnon koulutus. Sekä federaatio että yksittäiset
kirkot tekivät kevään aikana Lähetysseuralle projektisuunnitelmat. Kirkon projektit Myanmarissa
tukevat kaikkein köyhimmässä asemassa olevien ihmisten elämää. Koulutuksen kehittämisellä ja
koulutuskapasiteetin vahvistamisella on projekteissa keskeinen osuus.
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Jumalanpalveluksen
johdatosanojen harjoittelua
lua-kielellä

Oppimisen iloa. Kuvassa
evankelista Phim.

Maatalouden menetelmien kehittäminen vuoristo-olosuhteisiin
sopiviksi on yksi pastori Amnuayn ja evankelistojen
tavoitteista. Peeng vastaa maatalousprojektista.

Ympäröivissä kylissä jokainen tuntee
pastori Amnuayn. Hän uskoo, että
kristinuskolla on ratkaiseva merkitys
alueen kehittymiselle ja elämänlaadun
paranemiselle. ”Kun ihminen pääsee irti
elämää kahlitsevasta pelosta, se avaa
näköalan uusille mahdollisuuksille.”
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