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Shangalalan instituutin vahvistuminen
Yhteistyökumppani: Igreja Evangélica Luterana de Angola (IELA)
Angolan evankelis-luterilainen kirkko
Hankkeen kuvaus:

Shangalalan Raamattuinstituutti on eteläisessä Angolassa sijaitseva pieni sisäoppilaitos, jossa koulutetaan
kirkolle työntekijöitä pappien, diakonien ja lähetystyöntekijöiden kursseilla sekä seurakuntien
vapaaehtoistyöntekijöitä vuoden kestävillä kansanopistotyyppisillä kursseilla.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018
Raamattukoulu on toiminut normaalisti alkuvuoden aikana. Tuolloin meneillään olevia kursseja olivat:
•
•

4-vuotisen pappiskurssin 3. vuosi. Opiskelijoita linjalla neljä ja he kaikki miehiä.
Kaksi vuotta kestävä teologinen intensiivikurssi paikkaamaan kirkon pappispulaa. Kurssilla on
seitsemän opiskelijaa, joista neljä naista ja kolme miestä. Kaikki opiskelijat ovat jo olleet kirkon
työntekijöinä, diakoneina.

3-vuotisen lähetystyöntekijäkurssin 3. eli viimeinen vuosi. Oppilaita on kuusi - heistä yksi nainen. Näiden
opiskelijoiden on määrä valmistua tehtäväänsä marraskuussa.
Aloitimme uuden diakonien kurssin, joka kestää kolme vuotta. Opiskelijoita on 13, heistä viisi naista,
kahdeksan miestä.
Vuoden kestävällä kansanopistokurssilla/kotitalouslinjalla on kahdeksan opiskelijaa, joista kuusi naista ja
kaksi miestä. Yksi naisopiskelija ei tehnyt kausitenttiä terveyssyistä.
Yhteensä instituutissa on 38 opiskelijaa. Raamattuinstituutti aloitti lukuvuoden tänä vuonna 05.02.2018.
Lisäksi meillä on kuusi stipendiaattia. Viisi, kaikki miespuolisia, ovat teologian korkeakouluopinnoissa
Lubangossa ISPEL:ssä ja yksi nainen lääketieteen opinnoissa Luandassa.
Instituutissa on kolme täysipäiväistä opettajaa, kaksi naista ja yksi mies. Lisäksi kuusi opettajaa opettaa osaaikaisesti. Instituutissa on kolme kokkia/keittiöhenkilökunnassa. He kaikki ovat naisia. Instituutissa on myös
yksi osa-aikainen autonkuljettaja.
Ensimmäinen lukukausi instituutissa sujui hyvin. Opiskelijat vierailivat kahdessa seurakunnassa. 06.08.04.2018 he vierailivat Oyonden seurakunnassa kahdella autolla. Toinen vierailu oli Omutwewomhandan
seurakuntaan 01.-03.06.2018. Päivämääriin tuli muutosta sateen vuoksi. Seurakunnissa vastaanotto oli
hyvää. Opiskelijat esittelivät kiinnostavia aiheita vääristä profeetoista, alkoholismista ja kymmenestä
käskystä.
Tämä hanke mahdollistaa, että kirkossa työskentelee kouluttautuneita palvelijoita.

Raportoija: Hankevastaava, instituutin rehtori Noé Hilifavali, Hilifavalin portugalinkielisen raportin perusteella
suomeksi kirjoittanut Teija Lievonen ja Eeva-Liisa Rantasuomela
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Tavoittelemme sitä, että kirkon työntekijöillä on koulutusta ja kompetenssia/kykyä ihmisten hengellisiin,
yhteisöjen sosiaalisiin tarpeisiin sekä haasteisiin, joita tämän ajan yhteiskunnassa ilmenee. Koulutus
vahvistaa työntekijöiden tietoutta kohtaamaan ja taistelemaan harhaoppeja vastaan.
(KIT-koordinaattori E-L Rantasuomelan lisäys: monitorointi on toteutettu aluepäällikkö Ilkka Revon kanssa
25.-26.1. Lubangon päätoimiston IELA:n koko henkilökunnalle. 7.2. sekä 10.3. ja 31.3. Eeva-Liisa
Rantasuomela tapasi samoissa merkeissä IELA:n Shangalalassa olevan henkilökunnan).

Terveiset ja kiitokset tukijoille: Lämmin kiitos taloudellisesta tuestanne ja ennen kaikkea

esirukouksista. Haasteita on monenlaisia ja tarvitsemme edelleen teidän tukeanne selvitäksemme
elämässämme ja työssämme. Rukoilettehan sen puolesta, että projekti saavuttaisi itsenäisyyden ja
omavaraisuuden. Rukoilemme kansanopistolinjan opiskelijan puolesta, jotta Jumala parantaisi hänet ja hän
voisi palata opintojensa pariin.
Rukoilemme meidän siskojemme ja veljiemme puolesta Suomen seurakunnissa, jotta Jumala lahjoittaisi
heille hyvää palvelumieltä iloisin sydämin palvelemaan kehittyvien maiden ihmisiä, kulkeaksemme yhdessä
kunnes saavutamme tavoitteemme/määränpäämme.

Raportoija: Hankevastaava, instituutin rehtori Noé Hilifavali, Hilifavalin portugalinkielisen raportin perusteella
suomeksi kirjoittanut Teija Lievonen ja Eeva-Liisa Rantasuomela

