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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 7-12/2018:
Raamattukoulu on toiminut normaalisti loppuvuoden aikana. 4-vuotisen pappiskurssin 3. vuosi saatiin
onnistuneesti päätökseen ja linjalla opiskelleet neljä miestä saivat hyväksytyn todistuksen ja pääsivät
jatkamaan opintoja viimeiselle vuodelle.
Kaksi vuotta kestävän teologisen intensiivikurssin seitsemän opiskelijaa, joista neljä on naista ja kolme
miestä, ovat saaneet ensimmäisen vuoden opintonsa läpi ja ovat siirtyneet toiselle eli viimeiselle vuodelle.
Tämän kurssin kaikilla opiskelijoilla on kirkollisen työn tausta, kun he ovat toimineet aiemmin Angolan
Luterilaisen kirkon palveluksessa diakoneina.
3-vuotisen lähetystyöntekijäkurssin 3. eli viimeinen vuosi on saatu päätökseen marraskuussa ja kaikki
kurssilla olleet vihittiin työtehtäviinsä vuoden 2019 alkupuolella. Oppilaita oli kuusi - heistä yksi nainen.
Vuoden alussa alkanut uusien diakonien 3-vuotinen kurssi sujui hyvin. Opiskelijoita on 13, heistä viisi
naista, kahdeksan miestä. Kaikki kurssilaiset ovat jatkaneet normaalisti opintojaan vuonna 2019.
Vuoden kestävällä
kansanopistokurssilla/kotitalouslinjalla
aloitti vuoden alussa kahdeksan opiskelijaa,
joista kuusi naista ja kaksi miestä. Yksi
naisopiskelija ei suoriutunut
opiskeluvuodesta terveyssyistä. Muut
kurssilaiset palasivat kotikyliinsä jakamaan
oppimaansa omalle yhteisölleen.
Yhteensä instituutissa oli kirjoilla 38
opiskelijaa.

Lisäksi Angolan Luterilaisella kirkolla oli alkuvuodesta seitsemän stipendiaattia. Yksi heistä, ISTEL:ssä
etäopiskelijana ollut Domingos Moma, kuoli äkillisesti alkuvuodesta.
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Lääketieteen opiskelija Helena Nsengan stipendi jouduttiin valitettavasti lakkauttamaan, koska häneltä oli
ollut kolmen vuoden aikana haasteellista saada stipendin jatkuvuutta varten edellytettäviä raportteja. Muut
viisi stipendiaattia - João Inácio, Afonso Ndawanapo, Guilherme Daniel, Salomao Maza , Inocasio
Domingos - kaikki miespuolisia, jatkavat teologian korkeakouluopinnoissa Lubangossa ISTEL:ssä.
Instituutissa on kolme täysipäiväistä opettajaa, kaksi naista ja yksi mies. Lisäksi kuusi opettajaa opettaa osaaikaisesti. Henkilökuntavahvuuteen kuuluu myös kolme kokkia. He kaikki ovat naisia. Yksi osa-aikainen
autonkuljettaja hoitaa kuljetuksia ja auttaa ruokaostoksissa tai polttopuiden hakemisessa.
Tämä hanke mahdollistaa, että kirkossa työskentelee kouluttautuneita palvelijoita. Tavoitteena on, että
kirkon työntekijöillä on koulutusta ja kompetenssia/kykyä vastata ihmisten hengellisiin, yhteisöjen
sosiaalisiin tarpeisiin sekä haasteisiin, joita tämän ajan yhteiskunnassa ilmenee. Koulutus vahvistaa
työntekijöiden tietoutta kohtaamaan ja taistelemaan harhaoppeja vastaan.
Loppuvuodesta kukaan Suomen Lähetyssseuran työntekijöistä ei päässyt vierailemaan Raamattukoululla,
mutta ISTEL:issä vierailtiin useaan kertaan ennen vuoden loppumista. Siellä pidettiin yhteistyössä Angolan
Luterilaisen Kirkon kanssa mm. vuoden Aids-päivänä 1.12 Aids-seminaari.

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 Raamattukoulu saavuttaisi itsenäisyyden ja
omavaraisuuden.

Raamattukoululla rukoilemme siskojemme ja veljiemme puolesta Suomen seurakunnissa, jotta Jumala
lahjoittaisi heille hyvää palvelumieltä iloisin sydämin palvelemaan kehittyvien maiden ihmisiä yhdessä
kulkien kunnes saavutamme määränpäämme.
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