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Angolan luterilaisen kirkon työ
Kumppani

Igreja Evangélica Luterana de Angola (IELA)

Hankkeen kuvaus
Angolan ev.lut. kirkko IELA elää sodanjälkeistä kasvun aikaa: Se laajenee eri puolille Angolaa,
seurakuntia perustetaan, jäsenmäärä nousee ja työntekijöiden määrä kasvaa. Sillä on
voimakas lähetysnäky.
Se on asettanut etusijalle seuraavat neljä asiaa:
1) Kirkon kasvu uusille alueille ja työ paluumuuttajien parissa.
2) Diakoniatyön vahvistuminen.
3) Kirkon hallinnon kehittäminen.
4) Työntekijäkoulutus.
Kirkon taloudelliset resurssit ovat sen kasvusta huolimatta varsin vähäiset. Seurakuntien on
tultava taloudellisesti omillaan toimeen. Niiden tulisi vuosittain tukea myöskin kirkon
keskushallintoa, mutta vain osa niistä kykenee lähettämään säädetyt rahasummat. Kirkko
tarvitseekin vielä pitkään ulkopuolista tukea hallintonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Suomen Lähetysseura on sille tärkeä kumppani.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Evankelioimis- ja lähetystyö: Kahamasta, pikkukaupunki Kunenen läänissä, oleva
kirkon tontti on vielä laillistamista vaille. Prosessit ovat arvaamattoman pitkiä. Se siis
tarkoitta sitä, että seurakuntalaiset kokoontuvat vielä erään toisen kirkkokunnan
tiloissa kunnes saavat oman kirkkorakennuksen. Evankelioimis- ja lähetystyön
vastuuhenkilö Dionicio Popawa on jatkanut vierailuja Kahamassa rohkaisemassa
kirkon jäseniä.
Calai on samantapaisessa tilanteessa kuin Kahama. Tonttia ei ole saatu vielä
laillistettua. Tämä tilanne, että seurakuntalaisilla ei ole omaa kokoontumispaikkaa,
vaikuttaa aktiviteettien toteuttamiseen. Ongelmana on myös se, että kun IELA:lla ei
ole omia tiloja kyseisissä kaupungeissa, jäsenemme siirtyvät muiden kirkkokuntien
pariin. ( Popawan lokakuun raportti).
Menonguen matka peruuntui VIII:nen Synodyn takia. Menonguessa on joukko
jäseniämme, joiden luona on pyritty vierailemaan vuosittain.
Kristillinen kasvatus: Kristillisen kasvatuksen
osastoa johtavan pastori Marcos Ndeutapon
mukaan loppuvuodesta on järjestetty lapsija nuorisotyön vastuunkantajien neljä
päiväiset seminaarit Luandassa ja
Cabindassa. (Kuvat 1 ja 2)
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Kuvat 1 ja 2 Lasten- ja nuorten
vastuunkantajia kurssitodistustensa kanssa
(kuva: Markus Ndeutapo)

Osa Suomesta tulevasta avustuksesta tukee Shangalalassa sijaitsevaan Tipografiaan,
mikä on kirkon monistamo ja kirjakauppa. Raha on käytetty juokseviin menoihin
sekä kirjojen (Raamattujen, virsikirjojen ja kristinoppien) ostoon.
Eläkkeellä oleva pastori Ruuben
Boombelo kääntää kristillisiä
vihkosia nghumbiksi ja
loppuvuodesta saatiin valmiiksi
liturgia-vihkonen, joka on
tarkoitus saattaa painokuntoon v.
2017.
Nghumbin kielen tarkistajaryhmä Omekulussa
(kuva Markus Ndeutapo)

Diakoniatyö: Diakoniatyölle on Angolassa suuri tarve, sillä maan kehittyminen ja
rikastuminen ei suinkaan tarkoita sitä, että köyhyys olisi häviämässä kansan
keskuudesta. IELA:ssa on koulutettu yhdentoista vuoden sisällä 35 diakonia, ja
lokakuussa vihittiin kahdeksan uutta diakonia virkaansa. Toisaalta diakonien määrä ei
kasva koulutuksen tahdissa, sillä monet diakonit kouluttautuvat muutaman
työvuoden jälkeen papeiksi.
Diakoniatyötä johtaa diakoni-pastori Emilia Namunyekwa. Loppuvuodesta kirkon VIII
Synodi (19–25.11.2016) työllisti pastori Namunyekwaa niin, että hänelle ei jäänyt
aikaa omalle tehtävälleen.
Toimintatukiavustukset: 19–25.11.2016 toteutettiin IELA:n VIII Synodi, johon
käytettiin mm. toimintatukiavustuksia. Synodi pidettiin Shangalalassa ilmaisten
asumiskustannusten vuoksi. Osallistujamäärä nousi jopa 140 joinakin päivinä.
Toimintatukiavustuksilla on myös pidetty yllä Lubangossa olevaa kirkon
keskustoimistoa (sähkö, siivous, vartiointi) sekä maksettu johtavien työntekijöitten
palkkoja, virallisia matkoja ja kirkkohallituksen kokouskuluja. Saatuja varoja on
käytetty myös ylläpitämään Shangalalan lähetysasemalla olevan generaattorin
käyttökustannuksia.
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Generaattorin avulla Shangalalassa saadaan sähköä kolme tuntia aamupäivällä ja
kolme tuntia iltaisin sekä vesihuolto on riippuvainen sähköstä: vesipumppu toimii
generaattorin ollessa päällä.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
IELA on vielä suuren avun tarpeessa pystyäkseen toimimaan itsenäisenä
instituutiona. Kirkko tekee antaumuksella evankelioimistyötä ja jäsenmäärä kasvaa
vuosittain. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuu paljon ihmisiä. Mm. marraskuussa
pidetyssä kirkon VIII:nnessa Synodissa osallistujat olivat aktiivisesti mukana,
Shangalalassa Synodissa tehtiin päätös kahden hiippakunnan perustamisesta ja
samalla valittiin toiseksi piispaksi Alfredo Barros. Johtavaksi piispaksi valittiin jo
ensimmäisenä IELA:n piispana toiminut Tómas Nadawanapo.
Suuria haasteita kirkon työlle asettaa maan koko ja paikoin vaikeakulkuiset tiet.
Sodan päättymisestä on kulunut 15 vuotta ja koko kansakunta nousee vähitellen
sodan aiheuttamista traumoista ja infrastruktuuria parannetaan pienin askelin.
Maailman laajuinen talouskriisi on harmillisesti hidastanut maan kehitystä ja se
vaikuttaa keskituloisten ja köyhimpien kansalaisten arkeen. Inflaatio on onneksi
pysynyt melko tasaisena loppuvuodesta.
Tämä kirkko on suurten haasteiden keskellä, ja varsinkin kirkon johtajat – molemmat
piispat, pääsihteeri ja eri toimialojen johtajat sekä kirkkohallituksen jäsenet –
tarvitsevat viisautta ja voimia.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Rukousaiheita

IELA:n kirkko tarvitsee ennen kaikkea esirukoustukeanne

pyydämme rukousta työnhallintaamme ja osaamisemme
vahvistumiseen

molemmille piispoille siunausta, viisautta ja voimia
töihinsä

kiitosaiheena on kirkon innokas ote evankelioimistyöhön
ja itse työn tekemiseen

suurena kiitoksena on erään uskosta etääntyneen papin
palaaminen kirkon piiriin
IELA:n kirkko kiittää kaikkia tukijoitaan niin esirukouksista kuin
taloudellisestakin tuesta ja toivoo jokaiselle esirukoilijalle ja tuen
antajalle Jumalan siunausta.
Jumalanpalveluksissa käy paljon väkeä (Shangalalan kirkko)
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