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Kirkon seurakuntatyön kehittäminen
Yhteistyökumppani: Thaimaan evankelisluterilainen kirkko ELCT, Lutheran Mission in
Thailand LMT
Hankkeen kuvaus lyhyesti:
Thaimaan evankelisluterilainen kirkko on perustettu vuonna 1994. Kirkko on kasvanut hiljalleen, nopeinta
kasvu on ollut Pohjois- ja Koillis-Thaimaassa. Tällä hetkellä kirkossa on 28 seurakuntaa, 14 saarnapaikkaa
sekä 6 pienempää työpistettä. Työ on jaettu viiteen rovastikuntaan, jotka pyrkivät kehittämään työtä omalla
alueellaan. Lisäksi kirkossa toimivat nuoriso- ja naisjaostot. Evankeliumia julistetaan ja kristinuskoa
opetetaan myös paikallisradiotoiminnan ja kirjekurssien kautta. Sosiaalisen median käyttö tavoittavassa
työssä on vasta alullaan ja koko kirkon mediatyö tarvitsisi suunnitelman. Vuoden 2018 alussa kirkon
jäsenmäärä oli 5209 henkeä.
Seurakunnat tekevät varsinkin maaseudulla hyvin kokonaisvaltaista työtä. Julistus ja jumalanpalvelustyön
ohella on muun muassa diakonia- ja opetustyötä. Seurakunnissa kokoontuvat niin pyhäkoulu- ja
raamattuopetustyhmät, kuin nuorten ja naisten ryhmät. Erityisesti arkipäivisin
tehdään paljon kotikäyntityötä, missä sielunhoito ja henkilökohtainen kohtaaminen ovat keskeisiä välineitä.
Juhlapäivänä järjestetään suurempia tapahtumia, mihin kutsutaan mukaan lähiyhteisöä laajemminkin.
Monen seurakunnan työntekijän pohjakoulutus on melko vaatimaton ja lisäksi kun, palkattua työvoimaa on
seurakunnissa vähän, on maallikoillakin usein vastuullisia tehtäviä seurakunnassa. Tämä vaatii kuitenkin
monenlaista koulutusta. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin työntekijöiden ja maallikoiden suunnitelmallinen
jatkokoulutus.
Myös itsekannattavuuden lisäämiseksi seurakunnat tarvitsevat uusia ideoita ja suunnitelmallisuutta.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-12/2017:
Jo alkuvuodesta nähtävillä ollut
uudistuksen henki on jatkunut kirkon
työssä ja naisten palvelumahdollisuuksien
kohdalta se huipentui marraskuussa
päätökseen, että myös naiset voivat
palvella papin tehtävissä. Kirkon kaksi
ensimmäistä naispappia vihitään tehtävään
huhtikuun 2018 lopussa
kirkolliskokouksen yhteydessä ja heitä on
saanut tähän vihkimykseen olla
valmistelemassa pastori Katariina
Kiilunen. Pohjustavaa työtä tämän
puolesta on tehty jo pitkään kirkon eri
komiteoissa, mutta päätös pappeuden
avaamisesta naisille syntyi lopulta
nopeasti ja suhteellisen yksimielisesti.
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Pyhäkoululaisia siunattavana Samrongin seurakunnan
jumalanpalveluksessa
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Kirkko kasvoi edelleen eniten pohjoisen etnisten vähemmistöjen parissa. Vuoden aikana kirkon
jäseneksi koko maassa kastettiin 419 henkeä. Kasteista 219 toimitettiin paikallisseurakunnissa ja 194
vankiloissa. Suurin osa kirkon jäsenistä on edelleen ensimmäisen sukupolven kristittyjä.
Kirkon toimintaan osallistui joka sunnuntai yli 1700 henkeä. Jokaisessa seurakunnassa järjestettiin
messu vähintään kerran kuukaudessa (rajoituksena ollut pappispula) Jokaisessa seurakunnassa oli
maallikkojäseniä, jotka pystyivät toimimaan jumalanpalveluksen vetäjinä ja joissain seurakunnissa
seurakuntien jäsenet myös saarnasivat silloin tällöin.
Sosiaalisen median käyttöönotto kirkon
tavoittavassa työssä on myös nähty tärkeäksi ja
siihen on yritetty etsiä sopivaa työntekijää.
Avoinna olleeseen tehtävään ei kuitenkaan ole
löytynyt yhtään hakijaa. Tällä hetkellä kirkko
yrittääkin rohkaista seurakuntien työntekijöitä
aloittamaan työtä pienimuotoisesti
mahdollisuuksien mukaan osana omaa työtä.
Vuoden aikana kirkon työntekijöille järjestettiin
projektihallinnon koulutusta useita kertoja.
Selkeät yhteiset suunnitelmat auttavat
suuntaamaan rajallisia voimavaroja tärkeisiin
tavoitteisiin ja avaavat ovia myös uusien
tukijoiden hakemiseen.

Seurakuntien todellisuutta Thaimaassa eri uskontojen
keskellä, kirkon portin edessä henkialttari

Evankelioimistyö Naanin läänissä Bo Khluan alueella saattaa näyttää kuin se ei olisi seurakunnan
työtä lainkaan. Evankelistat näyttävät työskentelevän pelloilla kuin kuka tahansa kyläläinen, mutta kun
he tekevät töitä riisipellolla, he tekevät samalla työtään evankelistoina.
Suuri osa Lua – vähemmistökansasta ansaitsee elantonsa maanviljelyksestä; viljellen riisiä ja kasviksia
sekä kasvattaen eläimiä. Evankelistoille maataloustöiden tekeminen yhdessä kyläläisten kanssa toimii
siltana, auttaen suhteen luomisessa myös ei kristittyihin.. Evankelistat auttavat esimerkiksi
sadonkorjuussa tai järjestämällä maatalouskoulutusta. Kouluttajiksi kutsutaan tarvittaessa ulkopuolisia
asiantuntijoita, he voivat olla myös lähetystyöntekijöitä, joilla on erityisosaamista tällä alueella. Näin
tuetaan paikallisten ammattiosaamista ja samalla rakentuu hyvä suhde kyläläisten ja seurakunnan
työntekijöiden ja seurakuntalaisten välille.
Tällaiset aktiviteetit ovat tuttuja Naanin evankelistoille ja auttavat ihmisiä toinen toiseensa
tutustumisessa ja hyväksymisessä. Silloin on myös helppo jakaa evankeliumia.
Terveiset ja kiitokset tukijoille: Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon työntekijät lähettävät lämpimät
kiitokset taloudellisesta tuestanne ja rukouksistanne kirkon seurakuntatyön kehittämisen puolesta menneen
vuoden aikana! Tieto tuestanne ja rukouksistanne rohkaisee heitä. Moni heistä työskentelee hyvin vaativissa,
mutta vaatimattomissa olosuhteissa. Työntekijät pyytävät jatkamaan rukoilemista koko kirkon työn, kaikkien
työntekijöiden ja erityisesti johtajien puolesta. Viisautta pyydetään myös kirkon itsekattavuushankkeen
edistämiseen
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